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I denna version ingår aktiviteter under 2012. 
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7 Formgivning av fysiska och 
sociala miljöer.
  
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

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

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

Det gemensamma för verksamheterna 70-99 är, att de har som avsikt 
att påverka psyken, eget eller andras.

Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till 
uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevel-
ser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78 
gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.

Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller form-
givning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar 
som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella 
och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga 
värden. I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa 
praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen 
skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är 
lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med 
jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus 
och anläggningar ingår i avdelning 69.

Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga
verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen 
och lekar i 791-794.

Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka
den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av 
teater o d.

Avdelning 795 gäller sociala verksamheter. Här bl a verksamheter 
rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade, 
barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter 
som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En 
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del vardagliga beteenden ingår i 791-794.

Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.

Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande
kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.

Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och
människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och 
moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

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 Formgiv-
ning 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 relatio-
ner o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, 
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
    Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksam-
heter 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 verksam-
heter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verk-
samheterna 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 verk-
samheterna 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 nöjes-
verksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika 
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79 
och finns på 796-799.

    Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning 
av byggnader och anläggningar. 

    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 arbetspro-
cesserna 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 ekono-
miska verksamheter.

    Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras 
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs ut-
vandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna 
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdel-
ningen 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, 
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.



70 Allmänt om konst och kultur.
SW   70 Allmänt om konst o kultur.

Libris/SAB:
Bf 	
 Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet 
Bf- 	
 Allmänt: särskilda länder och områden 
Bfa	
 Allmän vetenskaplig verksamhet 
Bfk 	
 Allmän kulturell verksamhet 
I  	
 Konst, musik, teater och film  (Del. Delar även på 
	
 72-78,7914,792)
Ia 	
 Konst: allmänt 
Ia:bf	
Konstinstitutioner 
Ia:do	
Konstpsykologi 
Ia:k 	
 Vetenskapshistoria 
Ia:oa	
Konstsociologi 
Iaa 	
 Konstteori och -estetik 
Iab 	
 Stillära 
Ib 	
 Konsthistoria 
Ib:bf 	
Konsthistoriska organisationer och institutioner 
Ib:k 	
 Vetenskapshistoria 
Ib. 	
 Särskilda konsthistoriska perioder 
Ib- 	
 Särskilda länder och områden 
Ibh 	
 Otraditionella konstformer 
Ibt 	
 Kyrklig konst 
Ibu 	
 Folkkonst 
Ibv 	
 Ikonografi 
Ibz 	
 Särskilda konstnärer 
Kt 	
 Allmän kulturhistoria  (även till 70)
Kt. 	
 Särskilda historiska perioder 
Kt- 	
 Särskilda länder och områden 

(DC, DK 70. DK 7.01-7.09) DC: 
700 Konst
700 De Arts, Fine & konsthantverk
701 Filosofi & teori
702 Miscellany
703 Ordböcker och upplsagsverk
704 Särskilda ämnen
705 Seriepublikationer
706 Organisationer och hantering
707 Utbildning, forskning, ämnen
708 gallerier, museer, privata samlingar
709 Historisk , områden, personer behandling
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Sammanfattning
Intresset för kultur i Sverige är högt - mycket högt. Olika 
undersökningar visar att Sverige ligger i topp när det gäller 
kulturutövande med 90 procent hos de unga. Svenska dataspel, 
deckare och svensk musik uppmärksammas världen över, och i 
kunskapsekonomin spelar de kulturella och kreativa näringarna en allt 
viktigare roll. Dessa fenomen tillsammans är en viktig framtidsresurs 
för Sverige. Detta beskrivs i Framtidskommissionens första 
underlagsrapport: "Är framtiden kulturens re-renässans".

Samtliga underlagsrapporter finns att ladda ned gratis på
www.framtidskommissionen.se eller kan beställas från Fritzes 
kundtjänst.

Förord
Sverige är på många sätt ett bra land att leva och verka i, men histo-
risk framgång är ingen garanti inför framtiden. Både Sverige och 
världen står inför stora utmaningar på olika områden. För att Sverige 
ska kunna vara fortsatt framgångsrikt ställs det därför höga krav, inte 
minst på analysen av olika förändringsprocesser och vilka utmaningar 
de för med sig.

Mot den bakgrunden tillsatte regeringen i november 2011 Framtids-
kommissionen med syfte att identifiera de utmaningar som det svenska 
samhället står inför på längre sikt. Den här rapporten är ett underlag 
till Framtidskommissionen.

Syftet med den här rapporten är att analysera och diskutera kulturens 
roll för samhällets utveckling och förmåga att möta olika utmaningar. 
Att kulturen är oerhört viktig för människor är välkänt, men över tid 
har det också blivit tydligare att kulturen bidrar till en lång rad andra 
positiva sociala och ekonomiska effekter som är viktiga för samhället. 
I rapporten lyfter författaren bland annat fram kulturens roll i staden, i 
skolan och som socialt kitt samt kulturens betydelse för att skapa 
attraktionskraft för städer och regioner. Hon analyserar också sam-
banden mellan konstnärliga processer, kreativitet och innovation.
Utgångspunkten är att vi behöver bli bättre på att förstå vad det är för 
beteenden som ligger till grund för kulturens och de kreativa näring-
arnas kraft, och vad som krävs för att kunna mångfaldiga den.

Rapporten har författats av Eva Bergquist, departementsråd.
Författaren svarar helt och hållet för innehållet i rapporten.
Stockholm i september 2012

Jesper Strömbäck
Huvudsekreterare och kanslichef för Framtidskommissionen
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Bakgrund och sammanfattning
Kulturen har en kraft som sträcker sig långt utanför den traditionella
kultursektorn. Den påverkar hela samhällets väv. I takt med att sam-
hället blir allt mer komplext behöver vi, när vi blickar mot 2020 eller 
2050, ett interdisciplinärt synsätt som också inkluderar kulturen. De-
batten har under de senaste åren i stor utsträckning handlat om de kul-
turella och kreativa näringarnas bidrag till den ekonomiska tillväxten, 
men den kulturbaserade kreativiteten har vidare räckvidd än så.

I denna rapport diskuteras andra positiva externaliteter 1 (1 Externali-
tet eller extern effekt: inom ekonomin en effekt vid sidan av dem som 
berör verksamheten (NE), jfr även Eklund, 2011.) som kulturen bidrar 
med – mätbara och icke mätbara, ekonomiska och icke ekonomiska. 
Uppmärksamheten kring de kulturella och kreativa näringarna bidrar å 
ena sidan till att lyfta fram kulturen på den politiska dagordningen, 
men å andra sidan finns en tendens att sätta ett likhetstecken mellan 



just dessa näringar och hela kultursektorn – när denna i själva verket är 
så mycket vidare. Här diskuteras även om kreativiteten kan vara ”det 
nya stålet 2 (2 Schultz & De Faire, 2012. )”. Hur påverkas i så fall 
politiken av deltagarkulturen?

Att diskutera kulturens allt viktigare roll i samhällsutvecklingen behö-
ver inte stå i motsats till att värna den konstnärliga friheten. I Sverige 
har kulturforskaren Sven Nilsson beskrivit kultursektorn som ett sam-
manhängande ekologiskt system, vars olika beståndsdelar både hämtar 
kraft hos varandra och är varandras förutsättning – ett öppet synsätt 
som i stället för att värna stuprören främjar samverkan. Exempelvis är
musikundervisning musikexportens förutsättning, liksom kulturinsti-
tutionerna är en del av de kreativa och kulturella näringarnas grogrund. 
Att bejaka kulturens betydelse inom fler områden betyder inte att kul-
turens frihet ifrågasätts. Hur betraktaren påverkas av upplevelsen kan 
inte vara förutsägbart. Har samhället råd att inte ta tillvara den kraft 
som kulturen utgör för samhällsutvecklingen? Hur kan politiken skapa 
de rätta förutsättningarna?

Perspektivet i denna rapport är inte forskarens. Utgångspunkten är 
snarare att ta fasta på debattartiklar och rapporter på svensk, nordisk 
och europeisk nivå samt samtal med företrädare för institutioner, 
kulturliv och myndigheter.

1 Att tala om kultur

1.1 Om kulturbegreppet
Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer 
och värderingar som präglar ett samhälle men det används också som 
samlingsnamn för konstens olika uttryck, vilket traditionellt omfattar 
bland annat teater, dans, bildkonst, litteratur, musik och film. Viktigast 
är dock att kulturen förmedlar något om det mänskliga. Denna rapport 
behandlar kulturens nya gränssnitt – en förflyttning som också kom-
mer att påverka vår tolkning av själva begreppet. Detta har sin tur
konsekvenser för politikens verkningar, vilket denna rapport kommer 
att behandla.

1.2 Om kulturupplevelsen
Ett resonemang om kulturens betydelse för samhällets utveckling för-
utsätter en inledande gemensam idé om vad en kulturupplevelse är. 
Naturligtvis går det inte att beskriva detta entydigt – det är individu-
ellt, präglat av tid och kontext – men icke desto mindre görs i det 
följande ett försök i syfte att skapa en gemensam referensram. Kultur-
upplevelsen skänker nya perspektiv på tillvaron, den bidrar till att vi 
för en stund kan bli uppslukade av någon annans föreställning eller 
lära oss att tolka verkligheten annorlunda. Kulturupplevelsen har också 
förmåga att oroa, beröra eller provocera.

I globaliseringens tidevarv kan kulturen föra människor samman över 
gränser och språk. Alla kulturuttryck utom de rent språkbaserade är till 
sin natur gränsöverskridande och erbjuder förflyttningar i stunden som 
också blir till förståelse. Att lyssna på musik från Västafrika förflyttar 
oss till en annan kontinent, en film från Kina ger insikt i en annan 
verklighet. Den språkbundna litteraturen förutsätter översättning för att 
förflyttningen ska kunna äga rum. Å andra sidan är just översättningen 



en transformator som underlättar mötet och erfarenhetsutbytet. Den 
amerikanska södern eller andra breddgraders myllrande basarer blir en 
del av vårt eget upplevelseregister.

Merete Mazzarella, professor i nordiska språk och författare, menar att 
skönlitteraturen begåvar oss med språkliga bilder, metaforer ”som 
förnyar själva vår varseblivning. Det om något är skönlitteraturens 
uppgift: att förnya vår varseblivning.

Litteraturen kan få oss att se det redan invanda på nya vis men den kan 
också lära oss att allt kan vara alldeles annorlunda än vi är vana.” 1 
Mazzarella menar vidare att ”med skönlitteratur ska vi kunna möblera 
det inre rum som var och en av oss behöver för att kunna dra oss till-
baka och ta igen oss och hämta kraft.

”Ett inre rum för skapande undran”, har Kerstin Ekman kallat det.” 2 
Detta inre rum kan givetvis möbleras med andra konstuttryck än 
skönlitteratur.

Kulturen ger erfarenheter bortom det upplevda. Med globaliseringens
olika processer både krymper och ökar avstånden. Kulturupplevelser 
blir viktiga för att få ett perspektiv både på det som är långt borta och 
det som ligger nära oss.

1.3 Om kulturens siffror
Ett resonemang om kulturens betydelse för samhällets utveckling för-
utsätter också en förståelse för dess finansiering. Traditionellt har kul-
turen delats in i olika sfärer beroende på hur den finansieras. Talar vi 
om offentligt finansierad kultur, om kommersiell kultur eller om ama-
törkultur? Uppdelningen mellan dessa ter sig emellertid i dag mindre 
relevant. Konstnärer och publik rör sig allt mer bekymmerslöst mellan 
de olika kategorierna.

Kulturen framställs oftast som en sektor helt beroende av externt stöd 
– historiskt genom mecenater, i dag genom offentligt stöd eller, i vissa 
länder, genom privata donationer. Och den bilden stämmer. Kulturens 
kärna, den som både handlar om den kulturella infrastrukturen som 
exempelvis bibliotek, museer och konserthus, liksom det mest nyska-
pande inom samtidskonsten, är helt beroende av en stabil och långsik-
tig extern finansiering.

I Sverige ger samverkan mellan den lokala, regionala och statliga 
nivån i dag en samlad finansiering till kultursektorn om sammantaget 
drygt 22 miljarder kronor. Enligt Statens kulturråd 3 motsvarar de 
statliga insatserna 10,2 miljarder kronor, landstingens eller regionernas 
insatser uppgår till 3,2 miljarder kronor och kommunernas andel är 9,3 
miljarder kronor. Bilden av en offentligt finansierad sektor blir dock 
delvis missvisande när man inte samtidigt lyfter fram både de enskilda 
hushållen, vars kultur och mediekonsumtion vida överstiger den sam-
lade offentliga finansieringen med sina nästan 45,2 miljarder kronor, 
eller redovisar det ideella arbete som det civila samhället bidrar med
genom att arrangera scenkonstupplevelser, öppethålla hembygdsmuse-
er eller tillgängliggöra kulturmiljöer.

Sedan några år tillbaka har ideella föreningar med omfattande kultur-
verksamhet gått samman i medlemsföreningen ”Ideell kulturallians”.
Tillsammans har alliansen mer än 1 miljon medlemmar och genomför 
årligen 550 000 arrangemang för 65 miljoner besökare och deltagare 4. 
”Ideell kulturallians” har försökt kvantifiera kultursektorns frivilliga 
insatser. En grov uppskattning ger vid handen totalt 4,1 miljoner tim-
mar, vilket motsvarar 2 000 årsarbetskrafter.

För enskilda organisationer är det ideella engagemanget en viktig del 
av finansieringsekvationen. Riksteatern – som ägs av 235 teaterföre-



ningar men vars huvudsakliga finansiering kommer från staten – har 
sedan några år tillbaka gjort försök att uppskatta den ideella insatsen. I 
årsredovisningen för 2011 redovisas en ideell arbetsinsats om 280 000 
timmar, vilket motsvarar drygt 140 årsarbetskrafter. Det kan jämföras 
med de 302 årsarbetskrafter som utgör Riksteaterns personal. Enkelt 
uttryckt motsvarar den ideella insatsen nästan 50 procent av personal-
styrkan. Även bevarandet av det lokala kulturarvet vilar till stor del på
ideella insatser, med omfattande medlemsarbete hos aktörer som Hem-
bygdsföreningen och Bygdegårdarnas Riksförbund. Den senare redo-
visar siffror som lyfter fram 800 000 timmar eller 400 årsarbetskrafter. 
Bara dessa exempel visar att kultursektorn är större än vad dess öppna 
finansiering anger.

Bilden av kulturlivets finansiering är dock ofullständig utan redovis-
ning av de utövandes insatser. Konstnärsnämnden 5 uppskattar att det i 
Sverige finns ungefär 30 000 konstnärer – personer som antingen utger 
sig själva för att vara konstnärer, har sin huvudsakliga verksamhet i 
konstsektorn eller har utbildat sig till konstnär. En rapport från Konst-
närsnämnden visar å ena sidan att konstnärer i högre grad än vad som 
framkommit tidigare har sina inkomster från konstnärlig verksamhet, å 
andra sidan att konstnärer har lägre inkomster än övriga befolkningen.
6  Av undersökningar framkommer det att detta inte orsakas av att
konstnärer arbetat färre timmar eller att det konstnärliga arbetet inte 
efterfrågas på en marknad, utan snarare handlar om att ersättningen för 
arbetet ofta är på en låg nivå.

Den olovliga fildelningen har resulterat i en prekär situation för vissa 
upphovsmän. När verk och material kopieras och sprids utan tillåtelse 
innebär det att upphovsmannen inte får ersättning för sitt arbete. Dessa 
uteblivna produktionsintäkter är en del av kulturens siffror som inte 
redovisas.

Bilden av kulturens finansiering är, som framgår, sammansatt. Konsu-
menter och kulturutövare, föreningsmedlemmar och privata donationer 
samspelar med det offentligas insatser. De skapar tillsammans kultu-
rens ekonomiska plattform, som är betydligt större än vad den vid 
första anblicken ser ut att vara.

1.4 Om en sammanhängande kultursfär
Hur kulturen finansieras och förhåller sig till den gängse traditionella
hierarkin mellan de olika kultursfärerna har berörts ovan. Den tidigare 
gällande bilden kan sammanfattas som en pyramid, där den offentligt 
finansierade kulturen utgjorde toppen och där amatörkulturen, i huvud-
sak bestående av ideella insatser, var basen. Någonstans mellan dessa 
befann sig den kommersiella kulturen, i huvudsak finansierad genom 
hushållens kulturkonsumtion.

Denna traditionella uppdelning har sannolikt bidragit till kulturens 
relativa marginalisering. Pier Luigi Sacco 7, forskare i kulturekonomi 
vid University of Milan, beskriver fenomenet som en felkonceptu-
alisering av kulturen. I stället för att se till helheten och hur kulturen 
på olika sätt vävs in i vardagen, har bilden av kulturen som en tärande 
och marginaliserad företeelse haft tolkningsföreträde. Detta, menar 
Sacco, har lett till svårigheter att inkludera kulturen i bredare politiska 
sammanhang. Uppdelningen mellan olika kultursfärer förlorar sam-
tidigt sin relevans när konstnärer och publik rör sig allt lättare mellan 
de olika kategorierna. Inte minst gäller detta när vi diskuterar kulturens 
roll för samhällets utveckling. Här handlar det snarare om att ge en 
heltäckande bild av kulturen. Om det är kulturupplevelsen och de 
associationer den skapar som är i fokus, har det då någon betydelse om 
de härstammar från ett framträdande i en kyrka, en festival eller en 
institution? Den första kulturupplevelsen kan härstamma från någon av 
Sveriges tusentals amatörkörer, den andra från svenska och inter-



nationella artister som rör sig på en kommersiell marknad, och den sist 
nämnda är oftast beroende av offentligt stöd.

Kulturforskaren Sven Nilsson utgår från medborgarperspektivet när 
han beskriver vardagen och de olika sfärerna som människan vistas i 
under en dag – civilsamhällssfären, näringslivssfären, den offentliga 
sfären, medie- och internetsfären samt den privata sfären. I samtliga 
sfärer finns olika former av kultur. Det går inte längre, menar Nilsson, 
att sätta ett likhetstecken mellan det offentligt finansierade kulturlivet 
med stöd av föreningslivet och tillgång till olika kulturella uttryck. 
Nilsson byter perspektiv och ”försöker glömma detta med centrum och 
periferi och ser på allt som om det faktiskt existerar sida vid sida utan 
hierarkier.” 8

Den brittiske professorn John Holden för ett liknande resonemang om 
kulturens demokratisering och den ”falska motsättningen mellan 
excellens och tillgänglighet”. Holden menar att vi rör oss mellan tre 
kultursfärer – den offentligt finansierade, den kommersiellt finansie-
rade och den hemmagjorda kulturen. De olika sfärerna har olika typer 
av så kallade grindvakter (gatekeepers) som avgör vilka uttryck eller 
verk som hör hemma i den givna sfären, och som därmed också defini-
erar vad som är kultur i just den sfären. I den första sfären handlar det 
pragmatiskt om att det som blir finansierat med offentliga medel är 
kultur. I den andra sfären är det i första hand producenten som avgör 
vilka artister han eller hon väljer att satsa pengar på; och i slutändan är 
det publiken som genom sin konsumtion definierar vad som är kom-
mersiellt finansierad kultur. I den tredje sfären, den hemmagjorda 
sfären, är definitionen mycket öppnare – här är grindvakterna i själva
verket informella och självbestämmande ”peer groups”. I den tredje 
sfären finns utrymme för en än större mångfald av uttryck och det som 
räknas som kultur är mycket bredare. Det är när dessa sfärer betraktas 

som en sammanhängande entitet som kulturen får en helt annan kraft.9

Enligt Holden finns det i dag en tilltagande rörlighet hos konstnärer 
och publik mellan dessa olika sfärer. Explosionen av nya medier kan 
bara delvis ta åt sig äran av masskreativiteten i den tredje sfären. Även 
utbyggnaden av den kulturella infrastrukturen i form av allt fler muse-
er, konsthallar och scenkonstinstitutioner har varit bidragande. Det 
som intresserar Holden är demokratiseringen av den offentligt finansi-
erade kulturen. Demokratiseringen, menar Holden, förutsätter att kul-
turinstitutionerna inleder en reell dialog med sin publik. Denna slut-
sats, och vad som följer av den, kommer att diskuteras vidare senare i 
rapporten.

De nya medierna och de förändrade medievanorna har åtföljts av en 
kraftig ökning i audiovisuell kreativitet, nya publikvanor, fördjupad 
förståelse för konstnärliga processer och delaktighetsförväntan.
Ungdomsstyrelsens rapport om ungas kulturvanor – ”När var hur – om 
ungas kultur” 10 – kommer att redovisas utförligare senare, men här 
kan nämnas att så många som 90 procent av svenska ungdomar mellan 
13 och 25 år är kulturellt aktiva på sin fritid. Dessa aktiviteter leder 
naturligt till en ökad förståelse för de kreativa processerna hos den 
yngre publiken. Detta kommer sannolikt också att innebära nya och 
högre krav på dialog med de institutioner som mottar huvuddelen av
kulturens offentliga medel. I dokumentärfilmen ”Press, pause, play”11, 
gjord av det svenska bolaget Radon House, diskuteras frågan om den 
digitala revolutionens inverkan på kulturen – vad händer när alla kan 
skapa och sprida sina verk? Vad innebär det att den kulturbaserade 
kreativiteten inte längre är förbehållen ett mindre antal utbildade 
konstnärer?



Pier Luigi Sacco beskriver i rapporten ”Culture 3.0” 12  identitets-
skiftet som inträffat mellan kulturproducenter och publik. Dessa pend-
lar mellan olika roller och är ömsom producenter, ömsom publik, och 
detta i en utsträckning som vi tidigare inte sett. Samtidigt som denna 
rollförskjutning sker, växer en alternativ plattform fram som alltmer 
bygger på byten och nedladdning. Det finns en risk, menar Sacco, att 
vi för ensidigt ägnar oss åt de kulturella och kreativa näringarnas 
ekonomiska betydelse, och undantränger förståelsen av de beteenden 
som är grunden till kulturens ekonomiska – och sociala – ökande 
betydelse. I stället för att bara fokusera på kulturens finansiering
behöver vi förstå vad det är för beteenden som är grunden till kultu-
rens – och de kreativa näringarnas – ökade ekonomiska betydelse. Det 
är snarare sammanvävningen av dessa fenomen – identitetsskiftet, 
deltagarkulturen, de kulturella och kreativa näringarnas framväxt – 
som utgör förklaringen till kulturens betydelse för samhällets utveck-
ling.

Slutsatsen är att det precis som inom andra sektorer finns en mängd 
definitioner och avgränsningar för den som är intresserad av en dis-
kussion kring just en yttring, ett sammanhang, en företeelse. För att 
förstå kulturens vidare betydelse för samhällsutvecklingen och ta 
tillvara kulturens potential är det samtidigt angeläget att se till dess 
helhet.

1.5 Om att mäta det omätbara
Kulturskaparens drivkraft ligger i första hand i meningsskapandet,
och inte i att skapa ekonomiskt värde. Lars Strannegård, professor vid 
Handelshögskolan, menar också att samhällets accelererande behov av 
mätbarhet riskerar att medföra förlorade värden: ”Varje försök att mäta 
ett värde innebär samtidigt att de ouppmätta värdena förefaller mindre 
viktiga” … ”Det som mäts blir viktigt och det omätbara prioriteras 

ned. Med den logiken är det lätt att förstå de många försöken att sätta 
siffror på det vi tidigare inte brydde oss om att mäta: estetiska, symbo-
liska, miljömässiga och etiska värden (eller ”mänskliga värden” som 
vi skulle kalla dem).”13 Emma Stenström, docent vid Handelshögsko-
lan i Stockholm, beskriver en liknande trend när hon talar om en 
samtid där ”även sociala fenomen som tidigare studerades med kvali-
tativa eller konstnärliga metoder har genomgått en kvantifiering.”14

I diskussionen om kulturens roll är det angeläget att hela tiden förhålla 
sig till det kvantifierbara å ena sidan, och meningsskapandet å andra 
sidan. Detta är också i enlighet med bilden av kultursektorn som ett 
sammanhängande ekologiskt system. Belysande i det sammanhanget 
är den australiensiske kulturekonomen David Throsbys system av 
”koncentriska cirklar”, den så kallade solsystemsmodellen, för att 
beskriva kultursektorn. 15 Den modellen lyfter fram den kreativa 
kärnan som den utan vilken kulturens ekonomiska eller sociala effek-
ter inte skulle kunna åstadkommas. Ett sätt att definiera den kreativa
kärnan är att beskriva den som kultursektorns grundforskning med 
innebörden att den är utforskande och sökande. Till exempel är antalet 
producerade utställningar eller besökare kvantifierbara nyckeltal; sam-
tidigt säger nyckeltalen väldigt lite om den effekt som upplevelsen 
skapat hos publiken som kollektiv eller hos den enskilde besökaren.

Även OECD har gjort ansatser till att fånga upp kultursektorns indi-
rekta ekonomiska effekter, det vill säga de som kommer utöver in-
trädesavgifterna och den enskildes utgifter för olika former av kultur-
konsumtion.16  I ”Culture and local development” beskrivs ett ändrat 
synsätt hos ekonomer för kultursektorns ekonomiska betydelse. 17 
Sektorn betraktas inte längre som tärande, ”mer intresserad av det 
förgångna än det samtida”, utan uppmärksammas lika ofta som 
jobbskapande, avgörande för turismnäringen, etcetera. Värdekedja, 



solsystemsmodell eller multiplikatorseffekt är termer och metoder som 
föreslås för att fastställa kulturens betydelse i en mer komplex kedja av 
ekonomiskt värdeskapande.

Som avslutande illustration på resonemanget om mätbarhet och icke 
mätbarhet kan följande citat lyftas fram från DN:s artikelserie av 
Maciej Zaremba om skogen som det nya miljonprogrammet. ”Jag kan 
ha fel förstås, men skall jag nämna en vändpunkt i modern svensk 
historia, en sådan dag då något rämnat, blir det majnatten 1971. I två 
decennier har stockholmarna accepterat att man rivit hus som varit en 
prydnad för varje metropol. … Visst knotades det en del, men inte 
mera. Och så plötsligt, tretton almar som stod i vägen för en, märk väl,
kollektiv trafik...”. 18 De tretton almarnas ekonomiska värde kan inte 
ha varit i närheten av de rivna kvarteren, men inte desto mindre be-
tingade de just då ett icke mätbart men än högre symboliskt värde. Det 
icke mätbara kan visa sig vara mer betydelsefullt än det som har ett 
mer självklart ekonomiskt värde, i det här fallet de gamla Klarakvarte-
ren.

Den konstnärliga processen syftar inte primärt till ekonomisk mätbar-
het utan till meningsskapande. Men att en upplevelse, helt eller delvis, 
inte är mätbar gör den inte mindre betydelsefull, varken ur ett indivi-
duellt eller ur ett samhälleligt perspektiv. Samtidigt är det tydligt att i 
den stund kultursektorn kunnat hävda ekonomisk mätbarhet, som med 
de kulturella och kreativa näringarna, har det också inneburit ökad 
uppmärksamhet.

1.6 Om kreativitet, konstnärliga processer och innovation
Givet att politiken i betydande utsträckning fokuserar på att vara
innovationsfrämjande, är det ändamålsenligt att också se sambanden 
mellan konstnärliga processer, kreativitet, och innovation. Forsknings-

portalen Forskning.se 19  beskriver kreativitet som en förmåga att se 
nya samband, och att hitta nya lösningar. Om kreativitet tidigare mest 
har förknippats med idéutveckling och konstnärskap så ser man i dag 
en allt tydligare koppling mellan kreativitet och innovation. Kreativitet 
är förmågan att frambringa nytt och originellt, användbart och ”något 
uppskattat” samt genomförbart. Kreativitet förutsätter också ett så
kallat divergent tänkande med betoning på associationer och ett stort 
idéflöde. Omgivningen förändras när nya idéer skapas.

Det divergenta handlar om att ha förståelse för att de svåraste proble-
men kan behöva den högra hjärnhalvans förmågor lika mycket som 
den vänstra. Det handlar även om att lösningen på ett problem inte 
alltid ligger i än mer fokusering, utan i stället i att våga pröva andra 
hjulspår, lita på ostrukturerade associationer och ta den utomståendes 
perspektiv. Det handlar om en form av riskbenägenhet. Att barn ofta är 
naturligt mer kreativa än vuxna beror på att självmedvetenhetens 
bromsmekanismer ännu inte tagit fäste.

Evelina Wahlqvist, doktorand i ekonomisk geografi, skriver om krea-
tivitetens relation till platsen i essän ”Mellanrummen”. Hon menar att 
vi ”i inträdet till ett post-industriellt samhälle nu sätter vår tilltro till 
kreativiteten som drivkraft, inte bara för personlig utveckling utan 
också för samhällsekonomisk utveckling. Kreativitet är inte förbehållet 
konstnären, har sagts så många gånger att uttrycket blivit en slogan. 
Nej givetvis inte blir min kontring. Men vi bör av den anledningen inte 
underskatta betydelsen av att lära oss av konstnärerna; den grupp 
människor som har en tydlig historia av att bejaka sin kreativitet.” 20
Wahlqvist beskriver en process som med nya kombinationer av till-
gängliga resurser och förutsättningar skapar något nytt.



Det divergenta tänkandet som en förutsättning för kreativitet, liksom 
viljan att skapa något nytt, är även det kännetecken för den konstnär-
liga processen. Skapandet är en utforskande verksamhet som kan 
liknas vid forskning och vars slutresultat inte är på förhand givet. Lisa 
Tan, amerikansk videokonstnär verksam i Sverige, uttrycker målet 
med sitt kreativa arbete som att allt hon vill är att hitta existensens 
nollpunkt: ”What I want, is to find the zero point of being.” 21 Det, om
något, är ett arbete vars slutpunkt inte är känd.

Ett annat försök att beskriva den konstnärliga processen har gjorts av 
Franco Bianchini, som räknar upp sex kännetecken för processen. 22 
Som framgår ligger dessa kännetecken nära forskningsportalens 
definition av kreativitet.

- Konst med viss verkshöjd är till sin natur inter-disciplinär, ”diver-
gent” och holistisk.

- Konstnärliga processer är innovationsorienterade, unika och i vissa 
fall experimentella.

- Konstnärer är ofta kritiska och räds inte att undersöka motsägelser
och konflikter.

- Konsten utgår från människan och har en skepsis till teknologisk
och ekonomisk determinism.

- Konst kännetecknas av att den har en kritisk medvetenhet om
historia och kulturarvets betydelse.

- Slutligen vill konstnärer oftast framställa sitt arbete som ”open 
ended” och icke instrumentellt. Den konstnärliga processen känne-
tecknas av ett icke värderande förhållningssätt.

En mer associativ illustration av en konstnärligt kreativ process ges i 
”Cigaretten efteråt” där Horace Engdahl skriver om rösten i författa-
ren: ”Du kastar ner fraser och stycken utan att veta hur det skall fort-
sätta. Du vet ännu inte vem du skall vara i det skrivna… Så lossnar det 
plötsligt i skrivandet. Du har ’funnit tonen’… Vad var det som hände? 
Du vet inte mera om verkligheten än du visste ögonblicket före, och du 
minns inte klarare. Någon gud eller musa har knappast skyndat till din 
undsättning. Men det är som om det svåra beslutet om vad som skall 
sägas hade flyttats bort från dig, utan att ändå läggas hos någon annan.
Så länge du säger meningarna med den där rösten du hör inom dig, 
låter de riktiga och sanna…”23.

Konstnärinnan Charlotte Gyllenhammar uttrycker det mer kortfattat 
när hon beskriver sitt konstnärliga arbete – ”Utan insikt, ingen utsikt” 
24. Ytterligare ett exempel ges av Efva Lilja, professor i koreografi 
och biträdande rektor på Dans- och cirkushögskolan, som menar att 
”konstnärer tränar på att behålla sinnena alerta men också – genom 
verken – verkar för att skärpa andras blick.” 25

I en studie för Europeiska kommissionen – ”The Impact of Culture on 
Creativity”26 – görs ett ambitiöst försök att redovisa sambanden mel-
lan just kultur, kreativitet och innovation. Begreppet ”kulturbaserad 
kreativitet” används för att lyfta fram kulturens och konstens inverkan 
på kreativiteten och därmed innovation och ekonomisk tillväxt. Ett 
antal exempel ges på hur en nära förtrogenhet med den konstnärliga 
processen eller den kulturbaserade kreativiteten kan vara betydelsefull 
för näringslivet. Det handlar inte bara om de kulturella och kreativa 
näringarnas ekonomiska betydelse för ekonomin eller om kunskaps-
ekonomins ökande integrering av innovativ marknadsföring eller 
berättelsebaserade budskap, men också om symboliska och estetiska 
värden som kunskapsekonomins byggstenar. I kunskapsekonomin 



förväntas medarbetarna ha en förståelse för hur dessa värden skapas. 
Den nya ekonomin handlar lika mycket om berättelsen om produkten 
som produkten i sig där det omätbara bidrar till produktens värde –
ett paradoxalt exempel på hur komplicerat det kan vara att tillämpa 
mätbarhetens logik i sammanhang som inbegriper kulturbaserad krea-
tivitet. Ett exempel som använts flitigt är hur design och en enstaka 
kurs i kalligrafi varit oförutsedda men likväl bidragande faktorer för 
företaget Apples framgångar. I kunskapsekonomin är det konsumen-
tens upplevelse av en produkt som är avgörande och särskiljande. Det 
är en upplevelse som allt oftare bygger på estetik och kultur.

På en mer övergripande nivå understryks också estetikens och kultu-
rens betydelse för innovationen. I handelshögskolan INSEADs årliga 
rankning – ”Global Innovation Index” – blir detta tydligt. Av de sju 
pelare som mäter de olika ländernas innovationskraft är två pelare fak-
tiska bevis på innovationsutfall och en mäter just det kreativa utfallet. 
Här studeras bland annat hushållens kultur- och medieutgifter, antalet 
patentregistreringar men också den inhemska filmproduktionen. I 
Global Innovation Index 2012 poängteras att kreativitetens betydelse 
för innovationskraften fortfarande är undervärderad både i mätningar 
och i policyarbete. Nytt för 2012 är att man gjort ett försök att mäta 
kreativitet på nätet.  27

Den kulturbaserade kreativitetens betydelse för innovation är också ett 
av den svenska organisationen TILLT:s kärnområden. Fokus ligger på 
att utveckla metoder kring hur just konstnärlig och kulturell kompetens 
kan användas på andra arenor än den traditionella kulturella arenan. I 
rapporten ”Innovationskraft i mellanrummet” exemplifieras detta. 28 
Det kan handla om hur kulturbaserad kreativitet möter forskning och 
utvecklingsarbete, personal- och organisationsarbete eller varumärkes-
arbete. Ett exempel på det först nämnda är hur Volvo Technology för-

djupat ett samarbete med en tonsättare som utvecklar varningssignaler 
i bilar.

Även om kreativitet inte är förbehållet den konstnärligt skapande pro-
cessen är den således en förutsättning för det konstnärliga uttrycket. 
När kunskapsekonomin använder sig av innovativ marknadsföring, 
berättelsebaserade budskap eller andra symboliska värden minskar 
avståndet mellan kulturen och näringslivet. Inte minst blir detta tydligt 
i kopplingarna mellan den kulturen näraliggande kreativiteten och 
innovationen.

I det ovanstående har några av kultursektorns kännetecken diskuterats. 
Kulturupplevelsen kan ge nya perspektiv på tillvaron och därmed bidra 
till en ökad förståelse för det främmande. Dess icke mätbara karaktär 
bidrar till mindre synlighet. Analysen av kulturens siffror är mer sam-
mansatt än vad den förefaller vara vid en första anblick, och det är 
först när kulturen ses som en helhet som dess potential fullt ut kan tas 
tillvara. Slutligen visar diskussionen att det finns tydliga samband 
mellan konstnärliga processer, kreativitet, och innovation. Detta är 
centralt om man vill förstå kulturens roll för samhällsutvecklingen.
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Kapitlen 2-4 utelämnas av utrymmesskäl.
Se Är framtiden kulturens re-renässans (pdf 1013 kB)

5 Sammanfattande slutsatser

Som framgår av rapporten är trenden tydlig: Kulturen och de kreativa 
näringarna är viktiga och har blivit allt viktigare. Kulturens framträ-
dande positiva externaliteter utgör en del av svaren på frågan om vår 
förmåga att möta globaliseringens och kunskapsekonomins utma-
ningar. Det handlar om de kreativa näringarnas stora omsättning och 
vikt för tillväxten, liksom om kulturens roll för regional utveckling 
genom dess kapacitet att både attrahera människor till en ort och skapa 
förutsättningar för bofasta att kunna identifiera sig med det som er-
bjuds lokalt. Det handlar även om kulturen som ett medel för Sverige-
främjandet och den offentliga diplomatin, dess roll för förbättrad hälsa 
och hur den kan bidra till att uppnå skolans kunskapsmål. Särskilt
viktigt är naturligtvis det förhållandet att kulturens gemensamma
berättelser och upplevelser kan bidra till integrationen av nyanlända
svenskar, liksom till den bredare sociala sammanhållningen. I ett 
samhälle som allt mer präglas av globaliseringens trender, erbjuder 
kulturen nödvändiga perspektivskiften och skapar förståelse för det 
som är oss främmande. Även om fenomenen som beskrivs i varje 
enskilt fall inte är nya blir de allt viktigare i takt med samhällsutma-
ningarnas tilltagande komplexitet. Kulturens nya gränssnitt och den 
ökande insikten om att kultur inte alltid är oförenligt med ekonomisk 
mätbarhet förstärker denna rollförskjutning.

Trenderna visar också på den kulturbaserade kreativitetens betydelse 
för kunskapsekonomin och dess viktiga funktion i den hårdnande 
konkurrensen. Kulturdeltagandet och den kulturbaserade kreativiteten 
behöver emellertid en starkare klangbotten i politiken för att nå sin 
fulla potential. Hur kan politiken i högre utsträckning värna och stärka 
de krafter som kulturen förmedlar – för kreativiteten, den sociala 
sammanhållningen och välbefinnandet?

http://www.forskning.se
http://www.forskning.se
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Utmaningarna som presenterats i denna rapport kan
sammanfattas enligt nedan.:

1. Synen på vad som är kultur behöver breddas. Det är först när kul-
turens olika fält – den offentligt finansierade, den kommersiellt finan-
sierade och den hemmagjorda kulturen – ses som en helhet som kul-
turens potential som pådrivande motor för samhällsutvecklingen kan 
nå sin fulla kraft. Dessutom behöver en framåtblickande kultursektor i 
långt högre utsträckning än vad som i dag är fallet ta stöd i forskning 
och trendspaningar. Breddningen gäller även kulturpolitiken. Sektor-
politikens legitimitet ligger i att den uppfattas som angelägen – av 
sektorn själv, av medborgarna och av den övriga politiken. Här har 
kulturpolitiken mycket att vinna på att närma sig deltagarkulturen. 
Utmaningen är vidare att finna en balans mellan den förändrande 
omgivningen, de institutioner den har att styra, och kulturens kärna. 
Även politiken som helhet har att förhålla sig till perspektivskiftet.

2. Mätbarhetens logik är en akilleshäl för kulturen. Nationalräkenska-
perna förmår inte fånga upp icke ekonomiska värden i samhället. Kul-
turens positiva externaliteter mäts för det mesta inte och externalite-
terna marginaliseras därmed. Kvalitativa indikatorer som ger en bild 
av välbefinnandet eller kulturdeltagandet kan vara lika centrala som de 
rent siffermässiga. När kulturen kan hävda mätbarhet – eller forskning 
– ökar förutsättningarna för att dess potential kan utvecklas.

3. Även om vikten av tvärsektoriella perspektiv inte är en utmaning
förbehållen just kultursektorn, bidrar en missvisande konceptualise-
ring av kulturen till att utmaningen är särskilt relevant för just denna 
sektor. Globaliseringen och kunskapssamhällets frågeställningar är av 
en sådan komplexitet att de inte längre härrör från ett enskilt 
sakområde. Både orsakernaoch lösningarna består av samband som 

spänner från beteendemönster och politikens organisering till den till-
tagandeinternationaliseringen. Politiken behöver öka sin medvetenhet 
om utstakade inriktningars konsekvenser inom andra områden än det 
egna. Helhetssynen är en förutsättning för att rätt beslut ska kunna 
fattas – kulturen behöver bli en del av beslutsunderlaget där så är 
ändamålsenligt.

4. Kulturen är en nödvändig, sammanbindande kraft i samhället. Den 
bidrar med gemensamma referensramar och gemensamma berättelser. 
Med de ökande migrationsströmmarna, men också för sammanhåll-
ningen generellt, har kulturen en allt större betydelse. Utmaningen 
består framför allt i att mer systematiskt synliggöra och tillgängliggöra 
kulturens möjlighet att bidra till sammanhållning. Kulturinstitutionerna 
är viktiga medspelare i denna process.

5. Symboliska och estetiska värden tillhör kunskapsekonomins bygg-
stenar. Kulturen och konsten förutsätter kreativitet. Det gör även 
innovation. Det finns goda skäl till att öka förståelsen för hur den 
kulturbaserade kreativiteten befruktar kunskapssamhällets innova-
tionsprocesser. Kulturdeltagandet utgör en enorm resursbas för det 
framtida samhället som behöver både värnas och vidareutvecklas. Det 
gäller särskilt om nu kreativiteten är det nya stålet.



DN 31 dec 2012:
Det händer 2013.

“Missa inte underbara ”Konvalescenten”

“Skön konst, ljuv musik, härliga passningar och en och annan 
överraskning. Stockholm bubblar av liv på scener, museer och 
arenor 2013. Det är en sak som är säker. “

“Den som vill se skön konst på Nationalmuseum bör dock skynda sig 
på. Utställningen Slow Art, som nu pågår, blir den sista på länge 
eftersom Nationalmuseum stänger för renovering den 3 februari och 
inte öppnar igen i ny skrud förrän 2017. Även Vasamuseet stänger 
portarna på grund av renovering, men här handlar den om en betydligt 
kortare period: från 18 mars till 30 april.
Många av evenemangen i Stockholm återkommer år efter år, inte 
minst på idrottsområdet. Som Elitloppet på Solvalla, DN-Galan i 
friidrott, starten av Gotland Runt-seglingarna, Stockholm Marathon 
och Lidingöloppet, men idrottsåret kryddas även av VM-kvalmatcher i 
fotboll för herrarna och EM-slutspel för damerna plus VM i ishockey. 
Mer om sportevenemangen i Stockholm kan du läsa på sportsidorna.
I sommar invigs dessutom den nya arenan i Globenområdet. Exakt 
när är inte klart, inte heller vilken typ av evenemang vi har att vänta 
oss på det sportsliga och kulturella planet, men visst ska det bli 
spännande? Det är bara att hoppas att arenorna fylls så att läktarsek
tionerna inte gapar tomma. Halvtomt är det tråkigaste som finns.
En titt i konsert- och showprogrammet 2013 visar att många svenska 
röster kommer att höras från stadens olika scener.

Jerry Williams drar ut på avskedsturné på Cirkus, Orphei Drängar 
50-årsjubilerar med sin Caprice i Konserthuset, Magnus Uggla bjuder 
på show på Börsen, Pugh Rogefeldt sjunger på Rival, Darin på Cirkus, 
Robert Wells på Scalateatern, Olle Ljungström på Södra Teatern, 
Galenskaparna 30-årsjubilerar på Oscars, Måns Möller på Cirkus, 
Tommy Körberg på Intiman, Jonas Gardell på Maximteatern, Niklas 
Strömstedt på Rival, Sten & Stanley firar 50 år som grupp på Tyrol – 
idel herrar med andra ord.
Det finns kvinnliga inslag på konsertprogrammet även om de är betyd-
ligt färre: Petra Marklund på Cirkus, Rigmor Gustafsson och Sarah 
Riedel på Fasching, Elin Rombo och Anne Sofie von Otter på Konsert-
huset och Sarah Dawn Finer på Cirkus.
Man kan ju undra hur det har blivit så ojämnt. Till 2014 hoppas vi på 
bättring.
För min personliga del finns det tre saker som jag definitivt inte vill 
missa att se på plats 2013. Här är min topplista:
1 För det första bara MÅSTE jag bara komma i väg till Waldemars-
udde för att se den pågående utställningen med Helene Schjerfbecks 
verk. Den pågår till 24 februari så jag har drygt sex veckor på mig. Jag 
har en kopia av hennes underbara målning ”Kon-valescenten” från 
1888 på min anslagstavla på jobbet och fascineras av den varje (arbets)
dag. Nu har jag chansen att se originalet och det tänker jag inte missa.
2 För det andra rekommenderar jag alla att ge sig ut på Stockholms 
gator den första juni då det är dags för Stockholm Marathon, ett evene-
mang, som jag aldrig missar om jag är i stan. Jag brukar stå på Oden-
gatan precis där den sista backen upp mot Stadion börjar och heja. 
Alltid är det någon man känner igen, antingen löpare eller åskådare. 
Folkfest är bara förnamnet och löparna är beundransvärda. I fjol 



hejade jag fram min granne Ulrica, som trotsade kylan och regnet och 
gick i mål på en kanontid i sin första mara.
3 För det tredje måste Allsången på Skansen avnjutas på plats. Sitter 
man hemma i tv-soffan får man njuta av både underhållningen och de 
underbara panoreringarna över vår vackra huvudstad och hemma i 
soffan är man dessutom garanterad en plats på första parkett. Trots det 
råder jag alla att ta sig till Skansen tidigt på dagen för att vara med på 
repetitionerna. Då kan nämligen vad som helst hända och man får se 
artister på nära håll. Har du tur kan du få höra dem sjunga sina hits 
både två och tre gånger.
Eva-Karin Gyllenberg eva-karin.gyllenberg@dn.se

Eva-Karin Gyllenberg är reporter på DN Stockholm “
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DN 31 dec 2012:
“Det händer 2013”
Januari: Guldbaggegala på Cirkus
Edvard Munch 150 år. I Norge är firandet redan i gång. I USA startar 
det den 6 januari med uruppförandet av Kjell Habbestads ”Munchsvi-
ten” på National Gallery of Art i Washington. Även Thielska galleriet i 
Stockholm planerar en utställning under våren 9 februari–12 maj.
Guldbaggegalan på Cirkus. ”Äta sova dö”, Call girl” eller ”Blondie”  
– vem gjorde årets bästa svenska film 2011? Den 21 januari.
Oscarsgalan fyras av i Los Angeles. Den 24 januari korar Hollywood 
årets filmiska mästerverk.
”Rain man” får svensk scenpremiär. Filmklassikern spelas den 25 
januari på Rival i Stockholm med Jonas Karlsson och Robert 
Gustafsson i rollerna.
Göteborgs filmfestival för 36:e gången. 25 januari–4 februari. 
Festivalen invigs med norska storfilmen ”Kon-Tiki” om äventyraren 
Thor Heyerdahl.
Februari: Melodifestivalen drar i gång
Anna Järvinen gör Melodifestivalsdebut. Melodifestivalscirkusen 
drar i gång med första deltävlingen i Karlskrona. Den svenska finalen 
hålls i Friends arena den 9 mars.
Sista chansen på Nationalmuseum. Söndag den 3 mars är det dags 
att för ett bra tag säga adjö till Nationalmuseum. Den gamla 
byggnaden ska renoveras och öppnar förhoppningsvis 2017 igen.
Andlighet och abstraktion på Moderna. Hilma af Klint är den 
märkliga svenska pionjären inom svensk konst. Den 16 februari visar 
Moderna för första gången hennes viktigaste verk.
Nordisk jättesatsning i USA. 19 feb–17 mars. Nordic Cool är 
samlingsnamnet på en jättesatsning i Washington. Cirka 700 nordiska 

kulturskapare i hundratals evenemang fyller den amerikanska 
huvudstaden under en månad.
Björn och Benny gör musikal igen. Orionteatern firar 30-årsjubileum 
den 8 februari med den nyskrivna musikalen ”Hjälp sökes”. Kristina 
Lugn har texten, Benny Andersson har komponerat och Björn Ulvaeus 
skrivit låttexterna.
Mars: "West Side story" vårens musikal
Stadsteatern gör musikalernas musikal. Varje säsong på Stockholms 
stadsteater ska ha sin musikal. I vår är det ”West Side story” – Romeo 
och Julia-kärlek och gängkrig i 50-talets New York.
Vinner rätt låt? Melodifestivalens svenska final avgörs den 9 mars i 
Friends arena.
P O Enquist skriver om kärlek. Efter den Augustprisade memoarbo-
ken ”Ett annat liv” är P O Enquist tillbaka med ”Liknelseboken” som 
är en kärleksroman.
April: The Knife släpper nytt album
Nyfiken på Lena Nyman.
I april. ”Jag vill ju vara fri” är titeln på Annika Perssons biografi om 
skådespelaren Lena Nyman.
The Knife tillbaka med nytt album. Syskonduon Karin och Olof 
Dreijer slog världen med häpnad med sitt förra album. Vad ska de göra 
nu?
Ståupp i jättearenorna.
13, 15 och 16 april. Komikerna är våra nya rockstjärnor, och en av de 
största är Eddie Izzard. Till Stockholm, Göteborg och Malmö.
Yppigt och färgstarkt på Moderna. Den som någon gång besökt 
Moderna museet i Stockholm har sannolikt också sett Niki de Saint 
Phalles skulpturer(en på bild) i gruppen ”Paradiset” utanför museet. 
Nu får den franska konstnären en egen utställning. Den 20 april.



Justin Bieber kommer till Globen. Den 22–23 april.
Maj: Schlagerfestival i Malmö
Springsteen byter Götet mot huvudstaden. Bruce Springsteen har i 
år lämnat sin vanliga arena, Ullevi, och gör tre konserter i Friends 
arena den 3, 4 och 11 maj.
Hetaste pojkbandet på svensk mark. One Direction spelar den 8 maj 
i Friends arena.
Europa schlagerfestar i Malmö. Tack vare Loreen avgörs Eurovision 
Song Contest i Malmö den 13–18 maj. Det blir en intensiv vecka av 
repetitioner och semifinaler innan lördagens final.
Trängsel på röda mattan.
Filmfestivalen i Cannes den 15–26 maj.
Wagner firas världen över.
Richard Wagner föddes den 22 maj 1813. Han kommer att firas i all 
världens operahus.
Lars von Trier utmanar med sex. Den ständigt lika spännande 
regissören Lars von Trier låter Charlotte Gainsbourg spela nymfoman i 
”Nymphomaniac” med premiär den 31 maj. Stellan Skarsgård har som 
vanligt också en roll.
Juni: Hårdrocksveteranerna Kiss är i stan
På med sminket! Hårdrocksveteranerna Kiss spelar i Friends arena 
den 1 juni.
Hästar och apor festar i Hultsfred. 13–15 juni. Hultsfredsfestivalen, 
där uppträder bland andra Band of Horses, Arctic Monkeys, 
Portishead, Adrian Lux och Flaming Lips.
Depeche Mode drar till Borlänge. 29 jun–7 juli. 25-29. Peache & 
Love-festivalen lockar i år med artister som Håkan Hellström, First 
Aid Kit och Queens of the Stoneage.

Nykomling festivalkrockar.
27–29. Samma helg som Peace & Love hålls för första året Bråvalla 
festival i Norrköping. Musikfestivalen har hittills Rammstein, 
Greenday och Avicii som huvudnummer.
Hemma bäst på Liljevalchs.
Museet på Djurgården möblerar salarna med hjälp av 
inredningskonstens största fixstjärnor, från Sveriges Karin Larsson till 
William Morris och Bauhaus.
Popkonst möter design. ”Pop konst design” är titeln på Moderna 
museets utställning som undersöker kopplingen mellan popkonsten 
och samtidens design från sena 50-talet fram till 70-talet.
Juli: Sigur Ros till Roskildefestivalen
Svenska Goat på scen i Roskilde. Roskildefestivalen håller ställ-
ningarna som Nordens största festival. I år kommer bland andra Sigur 
Ros, Slipknot och svenska psykedeliarockarna Goat från 
Korpilombolo. 4–7 juli.
Älskad metal tillbaka i Stockholm. Iron Maiden spelar i Friends 
arena den 13 juli.
Robbie Williams på Ullevi. Den 20 juli.
Augusti: Venedigfestivalen fyller 70 år
Popfest i väst.
Way out west-festivalen hålls i Göteborg den 8–10 augusti.
Sydafrikansk stjärna inviger kulturfestival.
Den 13–18 augusti arrangerar Stockholm kulturfestival i sommar 
också. Sydafrikanske musikern och sångaren Hugh Maskela och den 
nigerianske tuaregrockaren Bombino uppträder utanför Operan på 
invigningskvällen.



”The wall” – nu ännu högre. Roger Waters (bilden) har gjort sitt 
gamla Pink ”The wall” till en turnéfavorit. Nu har han gjort showen i 
ännu större format för de största arenorna. Den 17 augusti.
Venedigfestivalen fyller 70. 28 august–7 september håller 
Venedigfestivalen i år sin 70:e festival.
September: Miss Saigon och bokmässa
Miss Saigon sjunger i Malmö.
Musikalversionen av Puccinis ”Madame Butterfly” får premiär på 
Malmö opera den 6 september.
Monica Zetterlunds liv som film. Sångaren Edda Magnason har fått 
det ansvarsfulla uppdraget att gestalta nationalikonen Monica 
Zetterlund i filmen om hennes liv. Dansken Per Fly har regisserat.
Måns Zelmerlöw skrämd på Cirkus. Björn Skifs 80-talsmusikal 
”Spök!” går igen på Cirkus i höst. Nu är det Måns Zelmerlöw som blir 
uppskrämd av Loa Falkman och Lena Philipsson.
”Trollflöjtens” musik men ny historia. Folkoperan i Stockholm har 
gett Åsa Lindholm uppdraget att sätta Mozarts ”Trollflöjten”-musik i 
en ny historia. Richard Turpin regisserar. I september spela Kungliga 
Operan sin version också.
Rumäniens år på Bokmässan.
Bokmässan i Göteborg har ett rumänskt tema 2013. 26–29 september.
Oktober: Cindy Sherman på Fotografiska
Musikens andra stora 200-årsjubileum. Guiseppe Verdi är årsbarn 
med operakonstens andre gigant, Wagner. Verdi föddes den 10 
oktober 1813. På svensk scen: ”Simon Boccanegra” på 
Göteborgsoperan, premiär 6/4. ”Il Trovatore” på Kungliga Operan från 
23/3.

Punkiga tonårstjejer i Moodyssons nya. ”Vi är bäst,” är Lukas 
Moodyssons nya film. Den handlar om ett gäng vilsna tjejer i 13-

årsåldern som startar ett band tillsammans. Premiär den 10 september.
Lena Cronqvist intar Liljevalchs. Liljevalchs gör en retrospektiv 
utställning av en av Sveriges främsta konstnärer, flera av verken har 
tidigare inte visats i Sverige.
Fotografins kameleont. Cindy Sherman är en av modern fotografis 
stora. Hon har gjort självporträttet till en säregen konst. Med start 19/9 
visas hennes samlade verk i höstens största satsning på Moderna 
museet.
November: Benjamin Britten-yra
Persbrandt i ”Mig äger ingen”. Åsa Linderborgs bästsäljare ”Mig 
äger ingen” om en alkoholiserad far och hans dotter har filmpremiär 
den 11 november. Filmen är regisserad av Kjell-Åke Andersson och 
Mikael Persbrandt har huvudrollen.
Underhållning på liv och död – del 2. Den andra filmatiseringen av 
ungdomsbokserien ”Hungerspelen” får premiär – ”Hunger games 2: 
Catching Fire”.
Benjamin Britten 100.
Den 22 november skulle den brittiske kompositören och dirigenten 
fyllt 100 år. Mitt i all Verdi- och Wagneryra får det nog plats lite 
Britten också.
Moment sätter fokus på konstnärskap. I Moderna museets 
utställningsserie Moment ställs Christodoulus Panayiotous verk ut. 
Den 30 september.
December: Startskott för Umeås kulturår
Blod, pajer och sång på Stadsteatern. Sweeney Todd mördar och 
bakar pajer på liken i 1800-talets London. Musikalen ”Sweeney Todd”  
är skriven av Stephen Sondheim och regisseras av Tobias Theorell. 
Den 1 december.
Vem tar priset? Nobelfesten den 10 december. Räkna med att det blir 
utdelning i Stockholms konserthus och fest i Stadshuset.



Bilbo fortsätter sin vandring.
Andra delen av filmatiseringen av Tolkiens ”Hobbiten” den 13 
december.
Tredje filmen i Lapidus gangsterepos.”Snabba cash III” har premiär 
den 18 december.
Hundraåringen kliver in som annandagsfilm. ”Hundraåringen som 
klev ut genom ett fönster” blev först oväntad boksuccé. När Felix 
Herngren och Robert Gustafsson har huvudrollen luktar det 
publiksuccé och filmen läggs på bästa premiärplats den 25 december.
Kulturfest i norr hela 2014.
31. Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014. Programmet är inte satt 
än, men räkna med att firandet börjar redan på nyåret – om inte förr.
Torbjörn Ivarsson torbjorn.ivarsson@dn.se “

DN 31 dec 2012:

“Det händer 2013”
Januari: Hej då, Jerry!
3-6: Små och stora djur
Husdjursmässan på Kistamässan är det säkraste ”första-veckan-i-
januari-tecknet”. Samtidigt hålls ungdomsmässan MY på 
Stockholmsmässan.
5: OD jubilerar...
Orphei Drängar firar 50-årsjubileum med sin caprice i Konserthuset.
17: ...och Jerka säger hej då
Jerry Williams har premiär på sin Farewell Show på Cirkus.
25: Som Tom och Dustin
På Rival blir det teater i form av Rain Man med Robert Gustafsson och 
Jonas Karlsson i samma roller som Tom Cruise och Dustin Hoffman 
gjorde på vita duken 1988.
Februari: Korvfestival på Nordiska Museet
2: Bara bajare
Hovet förvandlas till ett grönvitt hav när Bajen Fans hockeylag intar 
isen på den numera traditionella Bajenkvällen.
3: Passa på – sista chansen
Sista dagen för utställningar på flera av Stockholms museer. Bland 
annat Slow Art på Nationalmuseum som stänger för renovering den 
3:e.
6: September i februari
Petra Marklund, kanske mest känd som September, ger konsert på 
Cirkus. Hon kommer tillbaka för ytterligare en konsert 5 mars.
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9–10: Allting har en ände
Den som är förtjust i korv i alla former bör definitivt bege sig till 
korvfestivalen på Nordiska museet.
14–17: Antikt i Älvsjö
Antikmässan på Stockholmsmässan.
Mars: Krukväxter och trädgårdar
2–10: Skepp ohoj!
Allt för Sjön på Stockholmsmässan, ett säkert vårtecken.
7–10: För gröna fingrar
Rum & Trädgård på Kistamässan.
8: Klassisk musikteater
West Side Story har premiär på Stadsteatern.
9: Margareta med flera
Sten & Stanley firar 50(!) år med show på Tyrol.
16–17: Friends första mästare
SM-finalerna i bandy är tillbaka i Stockholmsregionen.
17: Fikusar och kaktusar
Krukväxternas dag på Bergianska.
April: Gröna Lund slår upp portarna
13: Så mycket bättre
Tv-aktuelle Olle Ljungström ger konsert på Södra Teatern.
13: Force Majeure
Eddie Izzard uppträder med Force Majeure i Friends Arena.
15–20: Film för yngre

Stockholm International Film Festival Junior invigs, en filmfest som 
pågår i sex dagar.
26–28: Serier
Det är inte bara Stadsmuseet som bjuder på serier. Den 26–28:e blir 
det internationell seriefinal i Kulturhuset.
27: Grönan öppnar
Sista lördagen i april har blivit synonymt med att Gröna Lund slår upp 
sina portar för säsongen.
Maj: ”The Boss” ger tre konserter
3–4 och 11: Bruce Springsteen x3...
Bruce Springsteen ger tre konserter i Friends Arena. Det skulle bara bli 
två, men publiktrycket blev för stort så det blev en till.
8: ...och däremellan One Direction
Grabbarna i One Direction har också många svenska fans. Nu kommer 
de till Friends Arena.
17: Röd-blå-vit folkfest
Norrmännen tar över Strandvägen och Skansen för en dag, den dag 
som solen brukar skina extra starkt
26–28 Folkfest på Solvalla
Elitloppshelgen på Solvalla är helig för alla travfantaster.
Juni: Sjung med på Skansen
5–9: Matfest i dagarna fem
Smaka på Stockholm förvandlar hela Kungsträdgården till ett paradis 
för både gourmeter och gourmander.
6: Hissa flaggan
Nationaldagen firas med kungafamiljen på Skansen.



15: Rod Stewart kommer
Rod Stewart, evigt ung, ger konsert i Globen.
25: Allsången startar
Traditionsenligt första tisdagen efter midsommar är det 
Allsångspremiär på Skansen.
Juli: Rihanna mellanlandar i GLoben
1: Jazzmåndag på Skansen
Måndagarna blir blå då det bjuds på jazz från Sollidens scen. Samma 
kväll startar storbandsdansen på Galejan ett par hundra meter därifrån.
12: Med och utan ånga
Onsdag i början av juni betyder alltid Skärgårdswbåtens dag och 2013 
är inget undantag.
22: Rihanna i Globen
Världsstjärnorna avlöser varandra i Stockholm. nu är det Rihannas tur.
30: Mycket stolthet
Pride är tillbaka i Tanto efter förra årets utflykt till Kungsträdgården.
Augusti: Kulturkrock den 18:e
13–18: Kultur i kubik
Dags för Kulturfestivalen, som anordnas i Stockholms centrala delar. 
Det blir uppträdanden, teater, musik och naturligtvis det obligatoriska 
bokbordet (världens längsta) på avslutningsdagen.
18: Musik i det gröna...
Ingen sommar utan att DN bjuder på konsert med Filharmonikerna i 
det gröna, som nu anordnas för 39:e gången.
23: ...och på Grönan
Gröna Lund fyller 130 år och firar bland annat med en 
jubileumskonsert.

31: Spelmän i massor
Spelmansstämma på Skansen.
September: Galenskap och löparfester
7: Klassiskt millopp
Tjemilen är klassisk. Milen blir den 30:e i ordningen.
11: Helt galet i 30 år
Galenskaparna fyller 30 år och firar detta med en rejäl 30-årsfest på 
Oscarsteatern.
13: Spöklikt på Cirkus
Succémusikalen SPÖK! är tillbaka, 31 år efter premiären på 
Maximteatern. Nu är det Cirkus som gäller.
27–29: Ännu en klassiker
Lidingöloppet är en svensk klassiker – på alla sätt.
29: I litterärt sällskap
Skansen bjuder på umgänge med svenska författare och deras sällskap.
Oktober: Tennisklassiker fyller 45
3–6: Hemma bäst
Dubbla mässdagar på Stockholmsmässan. Dels är det Hem & 
Villamässa, dels UnderBARA BARN.
12: Lena ställer ut
Lena Cronqvist ställer ut sina verk på Liljevalchs fram till 
trettondagsafton.
12–20: Game, set, match
Stockholm Open anordnas i Kungliga Tennishallen för 45:e gången.
25–27: Handarbetets vänner
Syfestivalen på Stockholmsmässan brukar vara en riktig 



inspirationskälla.
November: Varning för ”Shockholm”
2: Spökvarning
En halloweenparad under namnet ”Shockholm” går från Stadsmuseet 
till Kungsträdgården. Allmänheten varnas.
6: Inte bara bakelser
Gustav Adolfsdagen betyder inte bara att man ska äta Gustav 
Adolfsbakelser. På Vasamuseet hålls denna dag ett särskilt Gustav 
Adolfsseminarium dagen till ära.
6–17: I biomörkret
Stockholm international filmfestival
28–30: Ptroo!
Den årliga hästfesten under adventshelgen byter inte bara arena utan 
också namn. Nu blir det Sweden International Horse Show i Friends 
Arena.
December: Tomtar och salut på Skansen
1 och 6–8: Äntligen jul
Julutställning på Bergianska.
7–8: Karo och Fido ställs ut
Det blir stor hundmässa på Stockholmsmässan.
1, 7–8, 14–15 och 22–23: Julmarknadsdags
Sedvanlig julmarknad på Skansen, en tradition, som startade redan 
1903.
10: Frack på
Nobelfirande i konserthuset och Stadshuset.
31: Ring, klocka ring!
Nyårsfirande på Skansen.
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Odgl 	
     Planering för bostäder 
Odgm     Planering för rekreation, lek, fritid och kultur 
Odgp      Planering för handel, industri och arbetsplatser 
Odgq      Planering för kommunikationer och transporter 
Uh 	
 Miljöfrågor och naturskydd  (vetenskap till 57, för 	
 	

	
 övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63) 

( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap

Från 01d.pdf (DC DK)

(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d . 
DC, DK 71. DK 502, 504) 

710     Allmänt. 
711     Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalpla-  
           nering. Stadsplanering o d. 
7111   Allmänna utgångspunkter och principer.
7112   Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering. 
7113   Landsbygdsplanering. 
7114   Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden. 
7115   Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stads-
           delar. Byggnadskvarter. 
7116   Byggnads- och stadsplanebestämmelser. 
7117   Planering för trafikleder. 
7118   Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörj-
           ningsnät. 
7119   Övrigt.

http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_art&usg=ALkJrhiPh4px5nwer5JbRPbzcA0I_w0J6Q
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanism&usg=ALkJrhi2CdYNcAi2a15qUITRof7n7V9YAA
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712     Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkan-
            läggningar. 
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. 
71214 Miljövetenskap. 
7122   Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata   
           parker och trädgårdar. 
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713     Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, 
           örter, markdjur, markvård. 
714     Vatten, fiskar, vattenvård. 
715     Luft, skog, fåglar, luftvård. 
716     Mark, örter, markdjur, markvård.
717     Anläggningar i landskapet. 
718     Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier. 
719     Kulturvård. Hembygdsvård.



Från naturvardsverket.se 12 dec 2012:
Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 
2050
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag 
till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. I rapporten 
analyseras hur Sverige ska kunna nå målvisionen att inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå 
målet. Men vi behöver också komplettera med ett ökat upptag av kol-
dioxid i skog och mark. Bl.a. skulle avsättning av mer mark för natur-
skydd – kanske i form av naturreservat - öka koldioxidupptaget. Möj-
ligheten att köpa utsläppsrätter i andra länder kan också behövas för att 
öka flexibiliteten.

Ökad satsning på  forskning och innovation
I rapporten föreslås också en ökad satsning på  forskning och innova-
tion. Det  är centralt i en långsiktig färdplan.  Att minska basindustrins 
utsläpp till nära noll är en stor utmaning. För att åstadkomma det kom-
mer ny teknologi att behövas, framför allt  i olika industribranscher 
som t ex gruvor, järn- och stål, cement, baskemi och pappers- och 
massaindustrin.

Det behövs också kraftfulla satsningar på forskning, innovation och 
introduktion av klimatstrategisk teknik utveckling, för att klara en 
omställning till 2050. Naturvårdsverket föreslår därför ett samarbete 
mellan näringsliv och stat kring sektorsvisa färdplaner för de strate-
giskt viktigaste industribranscherna.

Inom transportsektorn behövs också forskning och marknadsintro-
duktion av ny teknik, särskilt för att få fram fossilfria och energie-
ffektiva fordon och förnybara drivmedel. För att nå dit måste bland 
annat EU:s utsläppskrav på nya bilar skärpas och utvidgas. Områden 
där Sverige kan stärka sin konkurrenskraft bör prioriteras.

Samhällsplanering för ett transportsnålt samhälle
Parallellt med tekniska åtgärder för fordon och drivmedel behöver 
också samhällsplaneringen inriktas på att nå målet 2050. Det handlar 
om en klimatinriktning på infrastruktursatsningar och förändringar av 
nationell, regional och lokal planering för att samhället ska bli mer 
transportsnålt. Ett transportsnålt samhälle har också många andra 
fördelar, det bidrar till minskade luftföroreningar, buller etc. och detta 
minskar kostnaderna genom lägre kostnader för bränslen.

De stora utmaningarna är att ställa om transporterna och industrins 
processer, men vi behöver också hushålla med energi och resurser och 
ställa om våra konsumtionsmönster.

Uppdraget har utförts i samråd med Energimyndigheten och efter 
samråd med Boverket, Konjunkturinstitutet, Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI), Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra berörda myndig-
heter i relevanta delar och med länsstyrelserna.

Underlag till regeringsuppdraget
Jordbruksverket
Lunds Universitet (pdf 1 MB)
Arbetsrapport (Naturvårdsverket i samarbete med Skogsstyrelsen 
och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) (pdf 1 MB)
Modellberäkningar (pdf 2 MB)

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoochklimat/nyheterommiljoochklimat/nyhetermiljoklimat2012/jordbruketsklimatpaverkankanminskamed30procenttill2050.5.6c157f5413b5fe03aa780002324.html
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Delredovisning januari 2012
En delredovisning lämnades till Miljödepartementet den 31 januari 
2012.
Delrapport: Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan 
klimatutsläpp 2050. Rapport 6487 (pdf k1 MB)
Sammanfattning av delrapporten Underlag till en svensk färdplan för 
ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Rapport 8574 (Pdf 596 kB)

Rapport till regeringen
Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 
2050 (pdf 925 kB)
Bilagor till rapporten (pdf 5 MB)
Yttrande – Energimyndigheten (pdf 279 kB)
Yttrande – Konjunkturinstitutet (pdf 55 kB)
Uppdraget redovisades 2012-12-11
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Från Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan 
klimatutsläpp 2050 (pdf 925 kB) :

Underlag till en färdplan för ett Sverige 
utan klimatutsläpp 2050

Förord
Vid FN:s klimatkonferens i Cancun år 2010 åtog sig alla industriländer 
att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga 
växthusgasutsläpp. Europeiska kommissionen presenterade i mars 
2011 ett meddelande om en färdplan för EU för en konkurrenskraftig 
och resurssnål ekonomi till 2050 med låga växthusgasutsläpp. Färd-
planen beskriver en utsläppsbana som minskar unionens växthusgas-
utsläpp med 80 procent till 2050.

Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett 
underlag till en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige 
inte skaha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 (bilaga 1). Natur-
vårdsverket redovisade den 31 januari 2012 en delrapport från abetet 
med uppdraget.

Denna rapport är en syntes av de resultat som redovisas mer i detalj i 
bilagor till rapporten. Bilagorna bygger i sin tur i delar på de sektors-
visa rapporter som tagits fram inom ramen för uppdraget. I bilagorna 
till syntesrapporten ges även referenser som visar vilka källor vi an-
vänt. I bilaga X redovisas en förteckning över alla rapporter som tagits 
fram inom ramen för uppdraget.

Uppdraget har genomförts i samråd med Energimyndigheten och vad
gäller styrmedels kostnadseffektivitet även med Konjunkturinstitutet.
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Energimyndigheten har i samr.det framfört att det behövs utveckling 
av verktyg för att ytterligare analysera sektorsövergripande aspekter, 
kostnadseffektivitet och konsekvensbeskrivning, i ett långt 
tidsperspektiv.

”Konjunkturinstitutet har i samr.dsyttrandet bland annat framfört att
bristen på kostnadsseffektivitetsanalyser.... har resulterat i en utredning 
som är svagare än den hade kunnat vara”.

Energimyndigheten har bidragit med två underlagsrapporter; en om el- 
och värmeproduktion och en om klimatutsläpp i bostäder och lokaler. 
Rapporterna ger underlag i fråga om åtgärder, aktörs- och marknads-
förhållanden, referens- och målscenarier samt om styrmedel. Energi-
myndigheten har också medverkat i flera av Naturvårdsverkets del-
projekt och i Trafikverkets arbete.

Uppdraget har genomförts efter samråd med länsstyrelserna,  Trafik-
verket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Transportstyrelsen, 
Vinnova, Boverket och Tillväxtanalys.

Trafikverket har presenterat Delrapport Transporter – Underlag till 
Färdplan 2050, samt ett underlag rörande arbetsmaskiner. Naturvårds-
verket redovisar i denna rapport de mest centrala styrmedlen från 
Trafikverkets underlag. Trafikverket ger en mer heltäckande och 
detaljerad bild av åtgärder och styrmedel som kan behövas för att nå 
målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och nettonollvisionen 
2050.

Jordbruksverket har lämnat en underlagsrapport om ett klimatvänligt 
jordbruk 2050. Rapporten redovisar åtgärder, styrmedel och aktörs-
analys för hur jordbruket kan bidra med utsläppsreduktioner, bio-

energitillförsel och minskad avgång av koldioxid från mark.

SLU har bidragit med analyser avfyra scenarier för skogsbrukets ut-
veckling till 2100 och effekter på inlagring av kol för olika sätt att an-
vända skogsråvaran Skogsstyrelsen har bidragit i arbetet med analyser 
om klimatnyttan av olika åtgärder och styrmedel för skogsbruket.

Samtliga länsstyrelser har bidragit med underlag baserat på regionala
dialoger. Underlagen innehåller redovisningar av möjliga åtgärder för 
att nå visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050, hinder för 
samhällsomställningen samt en redovisning av hur de regionala 
dialogerna har genomförts. Från pilotlänen (Norrbotten, Dalarna och 
Sk.ne) har också inkommit underlag om behov av styrmedelsföränd-
ringar.

Övriga myndigheter har deltagit i möten samt granskat och bidragit
till texterna. En dialoggrupp med organisationer från främst närings-
livet och miljörörelsen har kopplats till arbetet. Inom ramen för denna 
dialoggrupp har vi genomfört ett antal seminarier.

Avslutningsvis vill vi betona att det finns stora svårigheter att göra en 
fullödig konsekvensanalys i ett 40 års perspektiv. Det råder stora 
osäkerheter avseende samhällets utveckling i stort i ett 40 års perspek-
tiv. Man får inte heller förglömma att modellresultaten bygger på an-
taganden om en osäker framtid och får inte förväxlas med sanningar 
om samhällsets utveckling. Det är svårt att i detta tidsperspektiv göra 
analyser på sektorsnivå. Det är ännu svårare att göra sektorsöver-
gripande, där åtgärder och styrmedel i olika sektorer ska vägas mot 
varandra.
Därför bör våra tankar om styrmedel konsekvensanalyseras och 
utredas vidare, vartefter de är tänkta att implementeras.
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1 Sammanfattande slutsatser och förslag
Visionen och omvärlden
Målet om att begränsa utsläppen så att den globala temperaturök-
ningen inte överskrider två grader ställer krav på omfattande utsläpps-
minskningar i alla regioner i världen. För den industrialiserade delen 
av världen ställs krav på drastiska utsläppsminskningar jämfört med 
dagens niv.er. Den svenska utvecklingen mot l.åga utsläpp behöver 
samspela med utvecklingen i övriga delar av världen, inte minst med 
utvecklingen inom den europeiska unionen.

Utg.ngspunkten för de förändringar som föreslås i detta färdplansun-
derlag är att de genomförs i ett sammanhang där världens länder agerar 
i linje med två gradersm.ået. Men det är långt ifrån den situation vi 
befinner oss i idag.

Det betyder att färdplanen, när den nu utvecklas vidare, behöver ta
hänsyn till hur klimatpolitiken ser ut i andra delar av världen. Det 
gäller framförallt utvecklingen av styrmedel som påverkar verksam-
heter som är utsatta för global konkurrens. Men samtidigt visar många 
analyser att en utveckling där de fossila bränslena fasas ut kan vara 
ekonomiskt fördelaktig på längre sikt oavsett i vilken takt övriga 
länder i världen agerar.

Vi menar att visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser
kan nås genom:
– stora inhemska utsläppsminskningar. Det ser vi som den viktigaste
beståndsdelen p.ålängre sikt,
– bidrag från ett ökat nettoupptag av koldioxid i skog och mark. och
– genom inköp utsläppsrätter på  internationella marknader.
Den sistnämnda beståndsdelen behövs för att öka flexibilititeten
i hur målvisionen ska kunna n.s.

Utsläppsminskningar
Vi har identifierat ett antal centrala områden där omställningar behöver 
ske för att utsläppen ska kunna minska till nivåer nära noll. För att 
minska utsläppen så mycket krävs omfattande utsläppsminskningar i 
framförallt transportsektorn och inom industrin. Dessa kan ske på 
olika sätt och omfatta  åtgärder både på efterfråge- och tillförselsidan. 
Vi har tagit fram två mlscenarier för att illustrera olika sätt en omställ-
ning skulle kunna ske på. I scenariot nedan minskar utsläppen som 
mest samtidigt som energiefterfrågan också sjunker jämfört med
dagens nivåer. Det referensscenario vi tagit fram bygger på fattade 
beslut, men innebär i sig stora förändringar av det svenska energisyste-
met, framförallt i el- och värmeproduktionssektorn.

Introduktion till styrmedelsförslagen
Att föresl. styrmedel som sträcker sig ända fram till 2050 är inte 
meningsfullt. Vi kan inte förutse effekterna av olika styrmedel på 
längre sikt, bland annat eftersom vi vet mycket lite om vilken teknik 
som kommer att slå igenom eller hur våra beteendemönster kommer 
att förändras. Justeringar av styrmedlen kommer med all sannolikhet 
behöva göras längs vägen.

Vår ansats är istället att identifiera och föreslå styrmedel som behöver
införas eller skärpas i steg inom en relativt snar framtid för att det ska 
finnas förutsättningar för att sänka utsläppen till nära noll till 2050. 
Förslagen är i flera fall beroende av ett EU-gemensamt agerande. 
Förslagen har inte preciserats i detalj och behöver utredas ytterligare.

I första hand har förslagen till styrmedelsskärpningar inriktats mot att
påverka investeringar i teknik eller infrastruktur som har lång livs-
längd eller kräver utveckling, demonstration och skapande av markna-
der för nya tekniker. Det kan också handla om att på olika sätt skapa 



förutsättningar för att preferenser ska kunna ändras, att det ska bli 
enklare för både hushåll och företag att göra klimatsmarta val.

Styrmedelsförslag
Den politiska beslutsprocessen och den fortsatta utvecklingen av färd-
planen Det behövs breda uppgörelser om huvuddragen i den långsik-
tiga klimatpolitiken på liknande sätt som det gör inom energipolitiken. 
Energi- och klimatfrågorna är sammanlänkade i hög utsträckning. 
Klimatpolitiken har liksom energipolitiken också tydliga kopplingar 
med en rad andra politikomr.den som forsknings- och innovationspoli-
tik, transportpolitik, bostadspolitik, jordbruks- och skogspolitik, samt 
olika områden inom miljöpolitiken och inte minst den ekonomiska 
politiken.

Förslag:
• Den nationella politiken, i form av propositioner, statliga offentliga
utredningar och skrivelser, bör miljö- och klimatbedömas. Detta kan
genomföras med ändringar i miljöbalkens sjätte kapitel eller genom
införande av hållbarhetsbedömningar. I metoden bör ingå kriterier för
urval av propositioner och utredningar som är relevanta för bedöming.
• Färdplanen mot målvisionen 2050 bör följas upp och utvärderas
regelbundet, vid sidan av den uppföljning som görs av utvecklingen
mot klimatmålet 2020.
• I ett nästa steg bör uppföljningsmått (indikatorer) utvecklas.
• Som ett led i vidareutvecklingen av färdplanen bör utsläppsmål
formuleras för Sverige, t ex för .r 2030 och 2040.

Sektorsövergripande styrmedel
EU:s system för handel med utsläppsrätter
EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett av de viktigaste 
styrmedlen för EU:s bidrag till de utsläppsminskningar som är nödvän-

diga för att temperaturökningen globalt ska underskrida två grader. 
Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthus-
gaser. Styrmedlets utveckling är centralt även för den svenska 
färdplanen.

Förslag:
• Sverige bör verka för att taket i EU-ETS sänks i en snabbare takt än
den nu beslutade. Detta bör ske snarast men senast 2020. Konsekven-
serna av och formerna för en skärpning av systemet bör skyndsamt 
utredas. Effekterna av att införa ett m.l för handelssystemet till 2030 
bör analyseras särskilt.
• Utredningen bör även omfatta andra förändringar av systemet,
t ex genom länkning till andra handelssystem, prisgolv och pristak.
• Hur incitament för koldioxidavskiljning och lagring för anläggningar
som använder biobränsle kan se ut och kopplas till EU-ETS bör
också utredas och införas.

Energi- och koldioxidskatter
Koldioxidskatten är ett av de viktigaste styrmedlen i den svenska 
klimatstrategin för de utsläpp som inte omfattas av EU-ETS. Framtida 
förändringar av skatten påverkar framförallt drivmedelsanvändningen 
inom transportsektorn och i arbetsmaskiner.

Förslag:
• Den nuvarande inriktningen, att koldioxidskatten ska utvecklas så
att den ger den önskade utsläppsminskningen mot klimatmålet 2020,
bör förlängas. Inriktningen bör gälla även efter 2020 mot nettonoll-
utsläpp 2050 och de mer specifika mål som på sikt borde läggas fast
under perioden mellan 2020 och2050 för att uppnå önskvärd långsiktig
kostnadseffektivitet i åtgärderna.



Forskning och innovation (inkluderar forskning, utveckling, 
demonstration och marknadsintroduktion)
Stöd till forskning och innovation är av stor betydelse för att nå lång-
siktiga klimatmål på ett effektivt sätt. Satsningarna på forskning och 
innovationer som syftar till minskade klimatutsläpp bör förstärkas. 
Globalt behöver satsningarna på forskning och innovation öka. Om 
Sverige vill tillhöra de länder som är mest ambitiösa på området 
behöver nivån på de svenska satsningarna också öka.

Förslag:
• De statliga medlen till forskning och innovation inom klimatområdet
med inriktning på åtgärder som stödjer en utveckling mot klimatvisio-
nen 2050 bör öka.
• Storleken på de ökade resurserna och en mer detaljerad prioritering
mellan olika forskningsomr.den bör övervägas särskilt i samband
med de färdplaner vi föreslår för den tunga industrin. I dessa över-
väganden bör pekas ut vilka teknikomr.den som har störst potential
där befintliga styrmedel inte räcker till.
• Sverige bör verka för att en större del av EU:s gemensamma medel
avsätts för klimatstrategisk forskning och till stöd för demonstration
av ur ett klimatmässigt strategiskt perspektiv viktiga anläggningar.

Energieffektivitet
Allteftersom de fossila bränslena, fasas ut under de kommande 
decennierna och ersätts med kolsn.la alternativ i transportsektorn, i 
våra bostäder eller inom industrin, så bidrar energieffektiviserings-
åtgärder allt mindre till utsläppsminskningar.

Effekten av åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt effektiviserar 
energianvändningen skiftar då från att leda till direkta utsläppsminsk-
ningar till att främst sänka kostnaderna för att genomföra klimatstrate-

gin. De bidrar samtidigt också på ett gynnsamt sätt till uppfyllandet av 
andra samhällsmål, till exempel andra miljökvalitetsmål och hushåll-
ning med naturresurser, eftersom de förnybara energislagen inte behö-
ver expandera lika kraftigt.

Förslag:
• Sverige bör driva på ett skyndsamt genomförande av ecodesigndirek-
tivet i EU med en successiv revidering på alla produktomrden.
• Kraven på energihushållning i byggreglerna bör revideras. Den nya
nivån p.åkraven bör baseras p. samhällsekonomiska analyser som
väger in långsiktiga koldioxidpriser i kalkylen.

Hållbar konsumtion
Utsläppen av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion ökar utan-
för Sveriges gränser. Om vi ska kunna nå våra nationella utsläppsmål 
utan att öka den globala klimatpåverkan behöver strategierna för att 
minska levnadsvanornas klimatpåverkan skärpas och utvecklas. Vi 
föreslår därför att regeringen i utarbetandet av den nationella färdpla-
nen stärker incitamenten för privata och offentliga konsumenter att 
bidra till uppfyllandet av tvågradersmålet.

Förslag:
• Den nationella uppföljningen av växthusgasutsläpp bör kompletteras
med en nationell regelbunden uppföljning av växthusgasutsläpp ur
ett konsumtionsperspektiv. Detta behövs för att kunna följa och tyd-
liggöra kopplingen mellan den svenska konsumtionen och utsläpp
av växthusgaser i Sverige och utomlands. Statistiken och metodiken
har idag brister och behöver utvecklas.



Sektorsspecifika styrmedel
Transportsektorn
Omställningen av transportsektorn handlar om fyra parallella delar; 
utveckling mot ett mer transportsnålt samhälle, överflyttning till ener-
gieffektivare trafikslag, energieffektivisering av fordon och farkoster, 
samt förnybara drivmedel. Energieffektivisering avser både snålare 
förbränningsmotorer och en successiv övergång till andra tekniker t ex 
eldrift eller laddhybrider. För förnybara drivmedel bör forskning, ut-
veckling, demonstration och marknadsintroduktion av nya bränslen 
stödjas, samt marknadens efterfr.gan stimuleras. Arbetet för ett tran-
sportsnålt samhälle bidrar inte bara till låga växthusgasutsläpp utan 
gynnar också uppfyllandet av andra mål inom en lång rad områden. En 
ökad internalisering av andra externa effekter än klimat, exempelvis
trängsel, buller och luftkvalitet, genom ekonomiska styrmedel, kan på
sikt även bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från transport-
sektorn.

Förslag:
• Sverige bör verka för att EU:s koldioxidkrav på nya bilar och lätta
lastbilar utvecklas i flera steg 2020, 2025 och 2030. Sverige bör även
aktivt delta i arbetet med att införa koldioxidkrav inom EU på
last-bilar och på sikt även på arbetsmaskiner.
• Ett nationellt incitamentssystem av typen bonus-malus för registre-
ringsskatt på lätta bilar bör utredas. Behovet och kostnadseffektiviteten
för ett sådant system relativt andra befintliga och planerade styrmedel 
behöver utredas.
• Geografiskt differentierade infrastrukturavgifter för tunga lastbilar,
samt på sikt även för lätta fordon bör utredas.
• Planlagstiftningen och dess tillämpning behöver förändras för att
samhället ska bli transportsnålt. Omr.den som bör förstärkas är
regional planering, utveckling av verktyg och gemensamma måbilder.

Fyrstegsprincipens tillämpning bör bli bindande. Dessutom behöver
ekonomiska planeringsstöd och sanktionsmöjligheter utredas.
• Trafikverket bör i sina direktiv inför regeringens och riksdagens
infrastrukturbeslut få i uppdrag att samordna myndighetens planerings-
underlag för begränsad klimatpåverkan med infrastrukturplaneringen
och belysa målkonflikter mellan ökad kapacitet på vägarna och att 
klimatmåået ska nås.
• Vad gäller forskning och innovation bör följande prioriteras inom
transportsektorn: 
o forskning och pilot/demonstrationsanläggningar för andra och
tredje generationens förnybara drivmedel; riktade styrmedel för pro-
duktion och efterfrågan behövs samtidigt för att stimulera utveck-
lingen,
o kunskapsuppbyggnad kring styrmedel,
o kunskapsuppbyggnad om fysiska strukturer för ett transportsnålt
samhälle samt vilken styrning och vilka institutioner som krävs
för att nå dit,
o forskningen om energieffektiva fordon och arbetsmaskiner, även
elektrifiering och hybridutveckling, bör inriktas på de områden där 
Sverige kan stärka sin konkurrenskraft,
o överflyttning mellan trafikslag.

Industrin
Ovanstående överensstämmer med nuvarande prioriteringar för Ener-
gimyndighetens forskningsanslag. Svensk industri har i jämförelse 
med många andra länder en hög andel processrelaterade utsläpp. Möj-
ligheterna att minska processutsläppen är mer komplexa än att minska 
utsläppen från förbränning inom industrin. För processutsläppen krävs 
utveckling, demonstration och kommersialisering av nya tekniker, det 
kan gälla skifte till koldioxidfri teknik eller infångning och lagring av 
koldioxid (CCS). För att nära nollutsläpp ska vara möjligt krävs ut-



veckling av teknik som i dag är långt ifrån marknadsintroduktion.
EU-ETS är ett viktigt styrmedel även här, se ovan.

Förslag:
• Staten, näringslivet och andra aktörer bör samverka om visioner och
strategier för forskning och innovation inom industrin och ta fram
färdplaner till 2050. Det gäller särskilt basindustrin. Ett förstärkt
anslag för forskning och innovation kan bland annat användas för
ytterligare insatser på detta område.
• Demonstrationsprojekt där nya processlösningar testas inom indu-
strin innebär ett stort risktagande och kan därför, inledningsvis, kräva 
stöd med offentliga medel.
• Styrmedel för marknadsintroduktion behöver utvecklas för att 
minska risktagande, uppmuntra investeringar i ny teknik etc. Ett möj-
ligt styrmedel för att stötta marknadsintroduktion av ny, utsläppssnål 
teknik skulle kunna vara att de villkorslån som idag riktas mot energi-
effektivisering och förnybar energi utvidgas till att även omfatta ut-
släppsminskande teknik. Detta behöver utredas vidare.

Jordbruk
I jordbruket utgör utsläpp av lustgas och metan från växtodling och 
djurhållning huvuddelen av växthusgasutsläppen. Utsläppen kommer 
fr ån biologiska processer och är en följd av dagens mjölk-, djur- och 
vegetabilieproduktion.

Men vad vi äter, hur vi hanterar maten och hur maten produceras har 
betydelse för omfattningen av växthusgasutsläpp från jordbruket. 
Styrmedel för att minska utsläppen kan antingen riktas mot produktio-
nen eller mot konsumtionsledet. Vi bedömer att en stor del av kvar-
varande utsläpp 2050 kommer från jordbruket.

Förslag:
• Information och rådgivning för etablering av fleråriga energigrödor
på jordbruksmark bör prioriteras för att utveckla marknaden.
• Utformning och konsekvenser av att indirekt prissätta särskilt ut-
släppsintensiva produkter bör utredas. Det gäller handelsgödsel och en 
differentierad klimatskatt på kött.
• Metanreduceringsersättning för den metangas som inte släpps ut när
stallgödsel rötas till biogas bör också utredas. Utredningen bör om-
fatta såväl stödets nivå som eventuell geografisk differentiering. Det 
nuvarande investeringsstödet för biogasproduktion bör behållas ytter-
ligare en tid för att stödja teknikutveckling och sänka åtgärdskostna-
den.
• Mer kunskaper behövs bland annat om hur åtgärder i djurhållning
och växtodling påverkar utsläppen och om hur utsläppen av växthus-
gaser från organogen mark kan minimeras. Forskning och utveckling 
kring detta bör prioriteras.

Upptag av koldioxid i skog och mark
Skog och mark har förm.ga att ta upp och lagra koldioxid från atmos-
fären. Ett ökat upptag av koldioxid behöver stimuleras i dessa sektorer. 
Det kan bidra till en ökad kolsänka eller till att sektorn markanvänd-
ning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) åtminsto-
ne inte bokförs som ett utsläpp i framtiden. Ökat skydd av produktiv 
skogsmark skulle, förutom skydd av värdefulla naturvärden, även 
gynna en ökad kolsänka i skog och mark. Det är möjligt att med för-
bättrad tillämpning av traditionella skogsskötselmetoder öka virkes-
produktionen och koldioxidupptaget med sm. negativa effekter på
andra miljömål. Det gäller främst i samband med föryngring, stånd-
ortsanpassning, röjning och gallring.

En ökad skogstillväxt ökar även potentialen för substitution av 
energiintensiva och växthusgasintensiva material samt fossil energi.



Förslag:
• Vi föreslår att regeringen bör utreda hur arealen skyddad skogsmark
kan öka. De alternativ som bör studeras är att (i) ge Sveaskog i upp-
drag att i uppdrag att överlåta produktiv skogsmark till staten för att 
användas som bytesmark vid bildandet av naturreservat eller (ii) att 
öka anslaget för inköp och intrångsersättning för naturreservatsbild-
ning
• Rådgivning bör ges till skogsägare om skogsskötselmetoder för att
öka virkesproduktion och koldioxidupptag med bibehållen naturvårds-
hänsyn. Det gäller främst ökad rådgivning/lagtillsyn i samband med 
föryngring, ståndortsanpassning, röjning och gallring.
• Rådgivning om skogsproduktion – dess lönsamhet och klimatnytta
– bör prioriteras till lantbrukare som har nedlagd åkermark. Rådgiv-
ningen bör syfta till att öka kunskapen och intresset för plantering av 
skog p å jordbruksmark som har l.ga produktions-, natur-, kultur- och 
landskapsvärden.
• Vad gäller forskning bör följande prioriteras:
– Ökad kunskap om olika skogsbruksmetoders klimatnytta.
– Effekter av ändrade brukningsformer på koldioxidavgång från
organogena marker (jordbruks- och skogsmark) och hur konflikter
med andra miljömål kan lösas.
– Effekter på markutsläpp av koldioxid vid återställning av utdikade
organogena jordar (torvmarker) där produktiv skogsmark inte kunnat 
etableras. 



DN 7 juni 2012.
Klimatpolitik.

“Forskningen måste bidra till att 
klimatmålen uppnås”
“ Efter Riksrevisionens kritik. Varje år lägger staten två miljar-
der på klimatforskning. Men det är oklart i vilken mån forskning-
en faktiskt stöder politikernas uppsatta klimatmål. Därför kom-
mer vi i kommande budgetpropositioner att ge en samlad bild av 
klimatforskningens resultat, skriver miljöminister Lena Ek. “

“Klimatfrågans komplexitet och djup gör den närmast unik i poli-
tiskt hänseende. Den berör människors livsföring i dag, men har också 
kopplingar bakåt och långt framåt i tiden. Det vi som politiker beslutar 
om får med andra ord konsekvenser i flera led, i olika perioder fram-
gent och spänner över flera dimensioner.
Det kan påverka alltifrån bensinpris och transportmetoder till vatten-
tillgång och jordbruksproduktion, liksom att det ger effekter för 
människor i andra delar av världen.
Just därför tillhör klimatet de politikområden där relevant vetenskap-
ligt underlag är som allra viktigast. I Sverige är vi glädjande nog väl-
försedda vad gäller forskning och statistik i en rad olika klimatfrågor. 
Vi har många forskare vid flera universitet och högskolor vars arbete 
håller hög internationell klass. Produktionen av klimatvetenskapliga 
texter har ökat de senaste åren och svenska artiklar citeras ofta, jämfört 
med annan forskning i Sverige. Dessutom leder svensk klimatforsk-
ning till många patent internationellt sett. I kontakten med minister-
kolleger i hela världen uppmärksammas jag ofta på hur pass framsynt 
och avancerad svensk klimatforskning är.

Detta konstaterar även Riksrevisionen (RiR) i sin fördjupade gransk-
ning av svensk klimatforskning som publicerades i februari. RiR har 
studerat hur mycket pengar forskningen får, vilka områden den inriktas 
mot och vilka resultat den lett till. Regeringen har gått igenom rappor-
ten ingående och redovisar i dag sina slutsatser om den i en skrivelse 
till riksdagen.
Av statens samlade forskningsmedel är det cirka 2 miljarder, eller 7 
procent totalt, som varje år läggs på klimatforskning. Den största delen 
av dessa pengar – drygt två tredjedelar – går till forskning om att 
minska utsläppen av växthusgaser. Huvuddelen satsas på energiforsk-
ning och miljöteknik.
En av RiR:s övergripande slutsatser är att det finns potential för 
klimatforskningen att bidra till klimatmålen, som formulerats av rege-
ring och riksdag. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt 
stöder målen. Exempelvis styrs energiforskningen i första hand av 
näringspolitiska mål och har ingen övergripande, uttalad inriktning 
mot att minska koldioxid-utsläppen. RiR menar också att det finns 
brister i klimatforskningen vad gäller samordning, uppföljning och 
samlad strategi. Enkelt uttryckt ser RiR en risk i att svenska politiker 
har för dålig kunskap om vad denna forskning leder till.
Myndighetens granskning är välgrundad och välkommen, men 
regeringen delar inte alla slutsatser. Vi ser till exempel inget behov av 
att öka samordningen av klimatforskningen. Det är forskningsfinansi-
ärerna som ska ansvara för detta – inte politikerna. Jag vill däremot se 
en bättre strategi på plats på myndighetsnivå för att tydliggöra hur 
forskningen ska bidra till att klimatmålen kan nås.
Därför förbereder vi ett uppdrag till Energimyndigheten och forsk-
ningsrådet Formas om att ansvara för att deras och andra berörda 
myndigheters forskningsstrategier kompletteras med denna del. I 



uppdraget bör det också ingå att föreslå en definition och avgränsning 
av den svenska klimatforskningen.
Det är också viktigt att forskningen följs upp noga, särskilt inom ra-
men för den strategiska satsning på klimatforskning som presenterades 
i och med klimat- och energipropositionen 2008. RiR konstaterar att 
det tog alldeles för lång tid innan de avsatta medlen togs i bruk sedan 
satsningarna lanserats. Men det måste få ta tid att förbereda och for-
mulera nya forskningsprojekt, liksom att rekrytera kompetenta forska-
re till de lärosäten som ska utföra arbetet. Efter det inledande året an-
vänds nu en avsevärt större del av anslagen.
Som RiR påpekar är det dock en brist att det saknas en samlad 
rapportering till riksdagen om klimatforskningens omfattning, inrikt-
ning och resultat. Även om så sker vart femte år i Sveriges nationella 
rapport till FN:s klimatkonvention, måste våra folkvalda få en bättre 
uppföljning av hur pengarna används och till vad. Regeringen kommer 
därför i kommande budgetpropositioner att i anslutning till redovis-
ningen av klimatpolitiken ge en samlad och aktuell bild av klimat-
forskningens resultat.
Regeringen har tagit flera initiativ för att stärka forskningens roll på 
klimatområdet och att få en tätare koppling till forskarsamhället i 
miljöpolitiken. Nu under våren har en särskild Miljöforsknings-
beredning tillsatts med tolv framstående svenska forskare. Deras 
uppgift är att på olika sätt bidra till en klargörande debatt och att lyfta 
fram, initiera och peka på behov av ytterligare vetenskapligt underlag 
till miljöpolitiken – inte bara inom klimatområdet.
Ett exempel på en övergripande fråga där beredningen kan vara ett 
bollplank är arbetet med så kallad grön ekonomi och ekosystem-
tjänster. Dessa frågor lyftes vid den internationella konferensen 
Stockholm +40 i april och kommer att diskuteras intensivt under FN:s 
hållbarhetsmöte i Rio i juni. Ett annat exempel är havsmiljön, där 

beredningen kommer att göra en sammanställning av befintlig kunskap 
i fråga om ejderns och alfågelns minskade populationer, en nedgång 
som tyder på allvarliga miljöförändringar i Östersjön.
Miljö- och klimatpolitiken bedrivs i ett systematiskt samspel med 
samhällsutvecklingen i stort. Frågornas utveckling avgörs därför i hög 
grad och i allt större utsträckning inom en betydligt vidare domän än 
den traditionellt miljöpolitiska. Det ställer helt nya krav på miljöpoli-
tikens metoder och effektivitet, både i Sverige och internationellt.
För att kunna arbeta utifrån dessa förändringar av miljöpolitikens 
spelplan krävs fortsatta satsningar på miljö- och klimatforskning och 
ett kontinuerligt nära utbyte mellan vetenskapen och den politiska 
sfären. Jag är övertygad om att den skrivelse och de förslag vi i dag 
presenterar för riksdagen utifrån Riksrevisionens rapport, leder till att 
detta arbete skärps upp.

DN Debatt 7/6 2012
Lena Ek (C), miljöminister “ 



DN 16 juni 2012:
Miljöpartiet.
”Regeringen vidgar klyftan mellan stad och 
landsbygd”
“ Regionala klyftor. En utredning vi låtit riksdagens utrednings-
tjänst göra visar att alliansregeringens gynnat Stockholm på be-
kostnad av övriga landet. Men även Miljöpartiet har alltför ensi-
digt utgått från stadens verklighet när vi formulerat vår politik, 
skriver miljöpartisterna Gustav Fridolin och Tina Ehn. “

“Sverige är ett fantastiskt land. Många människor har här lyckats för-
verkliga sina drömmar. Vi har tidigt tagit oss an framtidens utma-
ningar.
Därför finns det anledning till oro när vilka möjligheter du har alltmer 
påverkas av var du föds. Adress och uppväxtvillkor syns i barnens 
studieresultat. Det blir svårare att hitta jobb för den som inte har rätt 
bakgrund eller bor på rätt ställe. Människor tvingas flytta och ge upp 
bygder man älskar.
När Maud Olofsson valdes till centerledare beskrev hon detta som den 
sociala och regionala klyvningen av Sverige. Det är sannolikt den 
viktigaste samtidsanalysen som gjorts av en svensk politiker på 2000-
talet. När klyftor växer mellan människor och mellan stad och land, 
urgröps vår tilltro till varandra. När människor känner behov av att 
värna sitt i förhållande till andras får vi svårare att ta oss an gemen-
samma utmaningar. I stället pekar man då finger åt ”de andra”: de i 
Stockholm, de i förorten, de rika, de på landet.
I Sverige ska alla ha en ärlig chans till jobb och framtidstro. Men 
tyvärr har den traditionella centeranalysen om faran i sociala och 
regionala klyftor inte blivit alliansregeringens politik. En utredning av 
de största reformerna sedan 2006 som vi låtit riksdagens utrednings-
tjänst göra visar hur de ensidigt gynnat Stockholm på bekostnad av 

övriga landet. Förändringar i sådant som förmögenhetsskatt och a-
kassa har gett mer till Stockholms län än något annat län. De reformer 
som nu finns att utvärdera, som sänkningen av restaurangmomsen, slår 
inte annorlunda. Det finns anledning att betona att en del av dessa 
reformer varit bra, andra har vi varit kritiska till. Men som ensam 
politik har skattesänkningarna och försämringarna i trygghetssystemen 
vidgat klyftorna mellan stad och land.
Det är en utveckling som regeringen varit blind för, men som inte 
heller vi uppmärksammat. Inför valet 2014 ska 250 000 människor få 
vara med och påverka grön politik. Det blir många samtal, ofta långt 
ifrån det Sverige dit mediers och politiks strålkastarljus oftast når. I 
samtal utanför storstäderna blir den sociala och regionala klyvningen 
av Sverige tydlig. Det har varit lärorikt för oss som parti. Även vi har 
alltför ensidigt utgått från stadens verklighet när vi formulerat vår 
politik. Stundtals har vi förlorat tolkningsföreträdet av vår egen politik. 
För en tid sedan blev exempelvis krav på avskaffande av klimatskad-
liga subventioner till rubriker om att MP skulle avskaffa reseavdragen, 
trots att vi aldrig har haft något sådant förslag. Avdraget är nödvändigt 
för många som bor där bilen behövs för arbetsresorna. Trots att det 
aldrig funnits så många gröna väljare och medlemmar på landsbygden 
som nu, så har vi kommit att uppfattas som ett storstadsparti.
Ska människor lyssna till våra idéer om hur Sverige ska möta klimat-
hot och arbetslöshet, måste vi bli ett parti för hela landet. I sommar-
talet i Vittsjö i dag lyfter vi därför hur Sverige kan övervinna sociala 
och regionala klyftor. Det handlar om:
Jobb. Många miljöpartister på landsbygden är lantbrukare, frilans-
skribenter, krögare eller hantverkare. Så ser Sverige utanför städernas 
centrum ut: jobben växer fram i små företag. Likadant ser det ut i 
miljonprogramsförorter. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna, avskaffa 
sjuklöneansvaret och minska regelkrånglet för småföretag. Det är 
politik för jobb i hela Sverige.
Många lantbrukare blir med rätta förbannade när de följer hårda miljö- 
och djurskyddsregler men skolan och äldreomsorgen köper in mat till-



verkad under helt andra förhållanden. I upphandling bör lokal produk-
tion gynnas.
Bildning och kultur. Sverige sjuder av föreningsliv, förortsfestivaler 
och byadagar som den i Vittsjö i dag. Därför behövs bibliotek och 
skolor över hela landet. Vi vill satsa på lärares lön och fortbildning så 
byskolor kan leva kvar, bygga ut folkhögskolorna och säkerställa att 
service i form av arbetsförmedling, försäkringskassa och polis finns 
tillgänglig i hela landet.
Regionala högskolor är avgörande för utveckling i hela landet. Rege-
ringens nedskärningar på högskolor drabbar Sverige utanför storstä-
derna hårt. Vi vill i stället satsa på kvalitativ utbildning och forskning i 
hela landet, och värna möjligheter till distansstudier.
Bryt oljeberoendet. Oljeberoendet är ett hot både mot klimatet och 
landsbygden. Bensinpriset har stabiliserats på över 15 kronor, och de 
globala oljepriserna stiger. En effektiv klimatpolitik kan inte ställa 
människor mot varandra. Den ska göra klimatsmarta val enklare, utan 
att göra det tuffare för den som redan har det tufft. Åtgärder mot 
storstadsbilism är därför viktigare än åtgärder som slår hårdast mot 
landsbygden. Miljöpartiet har tidigare föreslagit relativt stora påslag på 
bensinpriset, och koldioxidskatten har varit effektiv i svenskt klimat-
arbete men måste i dag kombineras med trängselavgifter i städer, 
lastbilsskatt och grön stadsplanering. I vårt senaste budgetförslag är 
vår nivå på koldioxidskatten därför inte högre än vad alla partier 
föreslog i klimatberedningen. Det motsvarar en skattehöjning på 
knappt hundra kronor i månaden för en vanlig svensk bensinbilist. Den 
klimathundringen ska gå till att göra det lättare att ta sig fram och göra 
gröna bränslen tillgängliga i hela Sverige.
I Vittsjö hoppas många på Pågatågen och cykelväg till Emmaljunga. 
Bättre kollektivtrafik, säkra cykelvägar och ökade möjligheter till 
distansarbete med bra bredband är viktigt i hela Sverige. Men på 
många håll är bilen en nödvändighet. Nya bränslen måste göras till-
gängliga där. Det är en fantastisk möjlighet att vi kan göra fordons-
bränsle av avfall och gödsel, det ger såklart fler jobb än att köpa olja 

från ofta auktoritära stater. Tillsammans med LRF arbetar vi därför för 
stöd till lantbrukare som tillverkar biogas.
Miljöpartiet ska vara ett parti för både Södermalm och Vittsjö. I dag 
presenterar vi våra förslag för ett Sverige utan sociala och regionala 
klyftor. Vi hoppas andra partier följer efter. Bara då kan vi fortsätta 
vara ett fantastiskt land överallt.

DN Debatt 16/6 2012
Gustav Fridolin, Folkhögskollärare, riksdagsledamot för Göinge, 
Österlen och Bjäre, språkrör
Tina Ehn, Lantarbetare, riksdagsledamot för Bohuslän, 
landsbygdspolitisk talesperson “

“I korthet. MP:s program
En utredning av de största reformerna sedan 2006 som Miljöpartiet 
låtit riksdagens utredningstjänst göra visar hur de ensidigt gynnat 
Stockholm, på bekostnad av övriga landet. Även Miljöpartiet har 
alltför ensidigt utgått från stadens verklighet när vi formulerat vår 
politik, skriver artikelförfattarna, som vill:
Sänka arbetsgivaravgifterna, avskaffa sjuklöneansvaret och minska 
regelkrånglet för småföretag.
Gynna lokal produktion i upphandlingar
Behålla bibliotek och skolor över hela landet.
Behålla de regionala högskolorna
Vidta åtgärder mot storstadsbilism framför sådana som slår hårdast 
mot landsbygden. “



DN 20 juni 2012:
Miljökonferens i Rio.

”Vår ohållbara konsumtion utarmar 
jordens resurser”
“FN:s miljökonferens i Rio. För att uppnå en hållbar utveckling 
krävs ett komplext samspel mellan en lång rad faktorer. Det hand-
lar om mat, energi och mycket annat. Vi vill att begreppet hållbar-
het ska bli mer konkret och mätbart, skriver Fredrik Reinfeldt, 
Gunilla Carlsson och Lena Ek. “

“Denna vecka reser vi till Brasilien för att delta i FN:s konferens om 
hållbar utveckling, ”Rio +20”. Mötet handlar om hur vi ska fortsätta 
det internationella samfundets strävanden efter ett hållbart samhälle, 
som påbörjades vid FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Ett 
samhälle som kan uppvisa såväl hållbar ekonomisk utveckling, som 
social och miljömässig hållbarhet. Det är allas vårt ansvar att använda 
jordens resurser utan att äventyra framtida generationers behov.
Vår värld står inför både stora möjligheter och stora utmaningar. Med 
globaliseringen har följt fantastiska möjligheter i form av ökad rör-
lighet och ökad handel. Den ekonomiska tillväxten har de senaste 
femton åren lyft 400 miljoner människor ur fattigdom. Vi ser i dag hur 
fler länder än någonsin förut har gått vägen mot demokrati. Vi ser 
också hur ny kunskap och nya innovationer bidrar till att lösa allt fler 
av våra gemensamma problem.
Samtidigt plågas fortfarande många av världens länder av krig och 
konflikter, inte sällan i länder som också kämpar med utbredd fattig-
dom i befolkningen. Ohållbara produktions- och konsumtionsmönster 
utarmar jordens naturresurser. Klimatförändringar orsakar alltmer 

extrema väderförhållanden, som drabbar de fattigaste människorna 
värst.
Det saknas inte utmaningar om vi vill att världen ska gå mot en mer 
hållbar utveckling. Vad måste då göras?
Till att börja med måste ett antal grundläggande förutsättningar vara på 
plats. Till dessa hör demokratiska principer och institutionella regel-
verk, öppenhet och transparens, fritt flöde av information, möjlighet 
till ansvarsutkrävande liksom respekt för mänskliga rättigheter och 
jämställdhet.
Det är inte minst viktigt att åtgärda de bristande mänskliga, ekonom-
iska och sociala rättigheterna för världens 3,5 miljarder kvinnor och 
flickor. En åtgärd som inte bara skulle leda till bättre jämställdhet utan 
också till högre BNP-tillväxt. Att överbrygga klyftan i sysselsättnings-
grad mellan kvinnor och män skulle innebära en ökning av USA:s 
BNP med så mycket som 9 procent, euroområdets med 13 procent och 
Japans med 16 procent enligt vissa studier. Detta är högintressanta 
procentsatser i tider av ekonomisk kris och behov av stärkt kon-
kurrenskraft.
Marknadsekonomi och frihandel utgör viktiga instrument för att 
långsiktigt bekämpa fattigdom och ge välstånd till fler människor. Det 
är instrument som dock i dåliga ekonomiska tider ifrågasätts, även i 
Europa, och ibland ersätts med protektionistisk politik. Detta måste vi 
motverka.
Slutligen måste vi satsa på att skapa möjligheter för individen att 
stärka makten över sitt eget liv. Det är först när människor är fria att 
tycka, tänka och uttrycka sig som de på riktigt kan ställa krav, bidra till 
förändring och skapa en hållbar utveckling.
Vid FN-konferensen i Rio de Janeiro vill vi från svensk sida särskilt 
lyfta fram fyra centrala frågor för en hållbar utveckling:



1. I ett hållbart samhälle prissätts jordens naturresurser så att priset 
också reflekterar miljöeffekterna. Detta kan ske till exempel genom 
miljöskatter, handel med utsläppsrätter och miljöavgifter. Sverige är ett 
bra exempel på hur väl sådana ekonomiska styrmedel faktiskt kan 
fungera. Om vi menar allvar med att möta klimathotet måste också 
resten av världen bli bättre på detta. Därför har vi inför Riokonferen-
sen arbetat för att ekonomiska styrmedel ska bli centrala verktyg för 
att stimulera utvecklingen mot en grön och inkluderande ekonomi. Vi 
vill också att värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
integreras i samhälls- och affärsplaner.
2. År 2030 väntas fem miljarder av jordens befolkning leva i städer. En 
stor del av energiförbrukningen, miljö- och sociala problem samt i 
ökad utsträckning den globala fattigdomen koncentreras till städer. Det 
här är anledningen till att Sverige inför mötet i Rio är pådrivande för 
att öka medvetenheten om behovet av en hållbar urbanisering. Vi 
måste helt enkelt tänka om och anta en helhetssyn på stadsplanering, 
där resurs- och energieffektiv teknik går hand i hand med ökad 
återvinning. Likaså måste ökad sysselsättning kombineras med ökad 
tillgång på välfärdstjänster.
3. Näringslivet spelar en avgörande roll för att mobilisera resurser, 
skapa sysselsättning och stå för ansvarsfullt nytänkande i vår strävan 
att uppnå en hållbar utveckling. Dagens ekonomiska och miljömässiga 
problem är i hög grad knutna till hur vi producerar och konsumerar. Ett 
mer effektivt resursanvändande är en förutsättning för ett hållbart 
samhälle, vilket regeringen också analyserar närmare inom ramen för 
Framtidskommissionens arbete. Vägen till hållbar utveckling innebär 
stora möjligheter för många företag. Att bättre ta tillvara näringslivets 
expertis, resurser och innovationskraft i hållbarhetsfrågor är därför ett 
genomgående förhållningssätt i regeringens arbete inför denna 
konferens.

4. Tillgång till och hållbart nyttjande av energi och vatten är centralt 
för en inkluderande och hållbar tillväxt. Kostnadseffektiva och hälso-
samma energi- och vattenlösningar bidrar till att förbättra människors 
levnadsvillkor, hälsa och miljö. Det är också viktigt att vi bidrar till 
utvecklingen av en rättvis och hållbar förvaltning av gränsöverskridan-
de vattenresurser.
För att uppnå en hållbar utveckling krävs ett komplext samspel mellan 
en lång rad faktorer – i allas våra vardagsliv. Det rör alltifrån den mat 
vi äter och den energi som vi förbrukar till vad vi gör med våra hus-
hållsavfall och hur vi hanterar utsläppen från industrier och våra 
transportmedel – och långt mycket mer.
Sverige vill att begreppet hållbarhet ska bli mer konkret och mätbart i 
vår vardag. Det har nu framlagts förslag om att i Rio inleda ett arbete 
för att utforma globala hållbarhetsmål.Dessa skulle kunna gälla för all 
världens länder från och med 2015. Tillsammans med Sveriges övriga 
prioriteringar vid mötet i Rio skulle detta kunna vara en ytterligare väg 
att påskynda den nödvändiga och brådskande utvecklingen mot ett mer 
hållbart samhälle.

DN Debatt 20/6 2012
Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Gunilla Carlsson, Biståndsminister
Lena Ek, Miljöminister “



5 juli 2012:
Hållbar utveckling.

”Sverige måste bli bättre på miljöteknisk 
innovation”
“Grönare jobbpolitik. Sverige behöver stärka sin förmåga till 
innovationer inom hållbar utveckling. Det skulle skapa nya jobb 
samtidigt som miljövinsterna blir stora, skriver Carin Jämtin och 
Mikael Damberg. Statliga upphandlingar av innovationer, risk-
kapitalförsörjning och utökat patentskydd är några av förslagen 
som presenteras i Almedalen. “

“Klimathotet är en av vår tids stora utmaningar. Sverige delar behovet 
och ansvaret för att klara klimatomställningen med andra länder. Vi 
vill att Sverige ska gå före och ta fram de hållbara lösningar som hela 
världen kommer att efterfråga. Det innebär samtidigt stora möjligheter 
för svenska företag och svenska jobb.
I den stenhårda internationella konkurrensen kan och ska Sverige 
aldrig hävda sig med låga löner, lägre kompetens eller gårdagens tek-
nik. Istället måste fokus riktas mot hur Sverige kan fortsätta att ligga i 
framkant med nya affärsidéer, ökad produktivitet, höjd kompetens, 
utveckling av nya varor och tjänster och fortsatt vidareförädling av 
råvaror.
Det skapas inte tillräckligt med nya jobb i Sverige. Att få fler i arbete 
är Sveriges största framtidsutmaning och därmed vår viktigaste priori-
tering. Socialdemokraternas jobbpolitik vilar på tre ben:
• Ordning och reda i statsfinanserna.

• En aktiv närings- och innovationspolitik för fler jobb genom att 
människor kan starta nya företag och utveckla befintliga och kommer-
sialisera sina idéer.
• Kompetens – så att vi ger människor förutsättningar att möta upp 
arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Den nya gröna innovationspoli-
tiken som vi presenterar i dag utgör en viktig del av vår samlade jobb-
politik.
Sverige har en fortsatt stark ställning på miljöområdet, men det finns 
oroande tecken på att vi håller på att tappa mark och att konkurrensen 
blivit tuffare. I en studie nyligen placerar sig Sverige först på en tionde 
plats när det gäller gynnsam miljö för miljötekniska innovationer, efter 
länder som Danmark, Finland, Tyskland och Sydkorea. Vi föreslår 
därför följande insatser:
 
1. Offentlig upphandling av innovationer. Årligen upphandlas varor 
och tjänster av stat, kommun och landsting till ett värde på uppskattn-
ingsvis mellan 480 och 580 miljarder kronor. Innovationsupphandling 
som företeelse förkommer dock sällan i dag, vare sig inom stat, 
kommuner eller landsting. Innovationsupphandling definieras som 
upphandling av i förväg okända lösningar på ett problem eller ett 
behov, för vilka det ännu inte har etablerats någon marknad. Vi är 
angelägna om att få till stånd fler teknik- och innovationsupphand-
lingar i den offentliga upphandlingen.
Statliga myndigheter och andra offentliga aktörer skulle i ökad ut-
sträckning kunna genomföra förkommersiella upphandlingar. En för-
kommersiell upphandling innefattar olika skeden i utveckling av en ny 
produkt, vanligtvis ingår förstudie, prototyp och testserie.
• Vi föreslår en process där statliga myndigheter får i uppdrag att bidra 
till nya innovationer genom statlig innovationsupphandling. Sådan 



upphandling ska kunna tillgodose samhälleliga behov som går utöver 
de myndighetsspecifika, exempelvis tuffare utsläppskrav för ämnen 
skadliga för klimat och miljö.
• Vi föreslår att en ny lagstiftning om förkommersiell upphandling 
införs i Sverige. Detta för att öka rättssäkerheten för leverantörer och 
skapa tydligare förutsättningar kring vilka EU-rättsliga principer som 
måste beaktas i samband med förkommersiell upphandling.
• Vi föreslår att områdena smarta elnät, transporter och infrastruktur 
respektive hållbara städer blir föremål för strategisk samverkan på 
initiativ av regeringen i syfte att få till stånd förkommersiella upp-
handlingar med målet att utveckla nya hållbara produkter och 
systemlösningar.
 
2. Riskkapitalförsörjning i tidiga skeden. Det finns brister vad gäller 
riskkapitalförsörjning i tidiga skeden. Samtidigt finns god tillgång till 
statligt riskkapital, som till betydande del inte nyttjas. Väsentligt är 
också att tillföra kompetens till nyföretagande, inte bara finansiella 
resurser.
• Vi föreslår att det inrättas en marknadskompletterade investerings-
fond med inriktning mot hållbara investeringar byggd på statlig och 
privat samfinansiering. Staten blir en katalysator för det nya fondsyste-
met genom att omdisponera tillgängliga statliga medel för riskkapital-
försörjning.

 3. Kompetent kapital till inkubatorer. Med hjälp av inkubatorer kan 
fler innovativa idéer omsättas till kommersiella företag. En inkubator 
erbjuder en miljö för utveckling av nya affärsidéer. I dag finns ingen 
särskild statlig finansiering till företag inom inkubatorer, något som 

prövats med goda resultat i andra länder med ambitiösa inkubatorsy-
stem. Även tillgång till affärsutvecklare är central.
• Vi föreslår en ny modell för statlig riskkapitalförsörjning till företag 
kopplade till inkubatorer. Syftet bör vara att omvandla innovativa idéer 
som ännu anses för riskfyllda och befinner sig i ett för tidigt skede för 
att få finansiering från enbart privata investerare till företag som 
befinner sig i ett uppstartskede. Målet bör vara att företagen efter tiden 
inom inkubatorn ska bli kapabla att finansiera sig privat och fungera 
utan statligt stöd. Återbetalning av statligt stöd ska ske från de företag 
inom inkubatorn som genererar intäkter.

4. Patentskyddet för små och medelstora företag. Små och medel-
stora företag har i dag begränsade möjligheter att försvara sig vid 
patentintrång. Det betyder att deras möjligheter att fullt ut kunna 
exploatera sina idéer och göra dem kommersiellt gångbar begränsas.
• Vi föreslår att Patent- och registreringsverket (PRV) får i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för en bättre fungerande frivillig privat 
försäkring mot patentintrång.
Vi behöver fler jobb i Sverige. Vi tror på ett Sverige som går före 
genom höga ambitioner för hållbar omställning och nya innovativa 
klimatlösningar. Då skapas förutsättningar att också utveckla nya 
produkter och tjänster för export på en global marknad. Det innebär 
nya jobb i Sverige samtidigt som miljövinsterna blir stora.

Carin Jämtin (S), partisekreterare 
Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen “



28 juli 2012:
Miljö.
”Återvinn fler näringsämnen än fosfor i 
avloppsvattnet”
“Slutet kretslopp. För att minska utsläppen av växthusgaser bör vi 
återvinna fler växtnäringsämnen ur avloppsslammet. Regeringens 
ensidiga fokus på fosfor i detta avseende riskerar att skada det 
långsiktiga miljöarbetet. Vi vill skärpa miljömålen och inkludera 
även ämnen som kväve, kalium och svavel, skriver professorer och 
forskare från SLU. “

“Ett väl slutet kretslopp av växtnäring blir, med världens snabbt ökan-
de befolkning, allt viktigare då det bidrar till en hållbar produktion av 
mat och minimerar övergödningen och algblomning. Sveriges nu-
varande målsättning ”…den resurs som avfall utgör skall tas till vara i 
så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för 
hälsa och miljö minimeras” (Proposition 2009/10:155, Svenska miljö-
mål) fångar behoven väl. Hur denna formulering i nästa mening leder 
till delmålet: ”Särskilt gäller att: …år 2015 skall minst 60 procent av 
fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark....” blir bara 
begriplig om fosfor är den viktigaste resursen i avlopp.
Men växtnäringsämnena kväve, kalium och svavel är ur resurs- och 
miljöperspektiv viktigare än fosfor och återföringsmålet för växtnäring 
ur avlopp bör därför omfatta även dem, och inte som i dag bara fosfor. 
Regeringen verkar dock tycka annorlunda eftersom uppdraget man 
gett Naturvårdsverket om ny formulering av återföringsmålet för växt-
näring från avlopp bara omfattar fosfor.
Om vi jämför det ekonomiska värdet på växttillgängligt kväve, 
fosfor, kalium och svavel i toalettavlopp och i avloppsslam, som är 
den produkt som i dag dominerar återföringen av växtnäring från 
avlopp, och prissätter växtnäringen som mineralgödsel framgår att det 
växttillgängliga kvävet i toalettavloppet är värt drygt fyra gånger så 

mycket som fosforn i allt avloppsslam och att kaliumet i toalettav-
loppet är värt cirka 40 procent mer än fosforn. Sammanlagt är växt-
näringen i toalettavloppet värt drygt sex gånger så mycket som 
fosforn.
Regeringen motiverar uppdraget till Naturvårdsverket med att fosfor är 
en ändlig resurs. Hur stor är då tillgången till de resurser som används 
vid tillverkning av fosfor, kväve, kalium och svavel i mineralgödsel? 
De viktigaste resurser som används vid tillverkning av fosfor i mine-
ralgödsel är råfosfat, för kväve är det naturgas, för kalium brytvärt 
kalium och för svavel är det sulfid och elementärt svavel. Genom att 
dividera storleken på den brytvärda reserven med användingen får man 
storleken på den ekonomiska reserven uttryckt i årsförbrukningar vid 
nuvarande användning. Denna beräkning visar att reserverna för 
tillverkning av kväve och svavel är mera ändliga än de är för fosfor.
Den resurs som avloppet utgör skall enligt miljömålspropositionen 
(2009/10:155) tas till vara så att ”påverkan på och risker för hälsa och 
miljö minimeras”. En viktig miljöaspekt är påverkan på klimatet. När 
växtnäring från avlopp återförs och ersätter mineralgödsel behöver 
denna inte tillverkas, vilket minskar utsläpp av växthusgaser. Ersätt-
ningen av kväve minskar utsläppen av växthusgaser mest. Jämfört med 
återföring av fosfor i avloppsslam kan återföring av toalettavloppets 
kväve minska tillverkningsutsläppen av växthusgaser cirka 65 gånger 
så mycket. Eftersom återföring av avloppets kväve också minskar 
behovet av kväverening och utsläppen av kväve med det renade av-
loppsvattnet, har det dessutom stor potential att både minska utsläppen 
av lustgas från avloppsreningen och utsläppen till vatten av över-
gödande ämnen.
Återföring av avloppets kväve är viktigare än återföring av fosfor 
oavsett om man värderar växtnäringen ekonomiskt, med avseende på 
dess ändlighet eller efter hur mycket den kan minska utsläppen av 
miljöstörande ämnen till luft och vatten. Trots detta, och trots att rege-
ringen i Proposition 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt 
uppdrag ansåg ”att behovet av att återföra andra närsalter bör ses 



över i samband med nästa fördjupade utvärdering” utreder inte rege-
ringen detta behov. I stället gav man Naturvårdsverket ett ”Uppdrag 
om hållbar återföring av fosfor” (M2012_317_Ke) som, liksom förra 
gången, är strikt avgränsat till fosfor.
I uppdraget ingår att Naturvårdsverket skall ge förslag till etappmål för 
miljömålssystemet och utreda behovet av investeringsstöd för åter-
föring av fosfor. Detta innebär att statliga medel riskerar att stödja in-
vesteringar som skadar det långsiktiga miljöarbetet, eftersom troligen 
varken delmål eller reglerna för investeringsstöd kommer att innehålla 
några incitament för återföring av kväve från avlopp.
Vi frågar därför miljöministern: Vilka resurs-, och miljöaspekter 
stödjer regeringen sig på då man, trots vad regeringen ansåg i Propo-
sition 2009/10:155 och trots den just beslutade breda formulering för 
återföring av växtnäring från matavfall, i uppdraget till Naturvårds-
verket endast nämner fosfor som viktigt växtnäringsämne för återfö-
ring från avlopp? Vi anser att målet bör inkludera åtminstone kväve 
och fosfor och troligen också kalium och svavel, samt givetvis att 
innehållet av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen i återförd 
gödsel skall vara minimal och att återföringen, totalt sett, skall spara 
resurser och förbättra miljön.

Håkan Jönsson, professor SLU
Sara Hallin, professor SLU
Kevin Bishop, professor SLU
Ing-Marie Gren, professor SLU
Erik Steen Jensen, professor SLU
Johan Rockström, professor Stockholm Environment Institute
Björn Vinnerås, docent SLU
Göran Bergkvist, forskarassistent SLU
Ingrid Strid, forskare SLU
Elisabeth Kvarnström, Tekn Dr, Vectura, sakkunnig hos 
Naturvårdsverket i regeringsuppdraget om återföring av fosfor från 
avlopp 2001–02 “



DN 26 aug2012:
Skog och natur.

”Svensk friluftspolitik riskerar att bli ett 
luftslott”
“ Mer forskning behövs. Närhet till naturen marknadsförs av 
många kommuner som en tillgång. Men det stannar ofta vid reto-
rik. Skogen som upplevelselandskap är inte prioriterat i dag och 
en friluftspolitik som går från ord till handling kräver större eko-
nomiska resurser, skriver professorerna Peter Fredman och Marie 
Stenseke. “

“ Det är skördetid. På åkrarna står säden mogen och i skogarna finns 
bär och svamp. Medan stränderna ännu inbjuder till bad i söder skiftar 
landskapet färg i norr. Av många värderas just denna tid som den allra 
främsta för att uppleva naturen.
Friluftsliv är en populär sysselsättning och samhällsnyttan är oom-
tvistad. Men friluftslivet sker i ett natur- och kulturlandskap i kon-
kurrens med många andra intressen. Därför är det hög tid att regering 
och riksdag på allvar uppmärksammar friluftslivets värden.
En framgångsrik friluftspolitik behöver tydliga företrädare med re-
surser och kunskaper för dess genomförande. Även om många i dag 
tar hänsyn till friluftslivet, saknas offentliga pådrivande krafter som 
sätter friluftslivets värden främst. Svensk friluftspolitik riskerar annars 
att bli ett luftslott; värden formuleras i all välmening, men med föga 
förpliktande ambitioner i bisatser till andra verksamheter (till exempel 
naturvårdspolitik, skogspolitik, bostadspolitik).
Många av Sveriges kommuner marknadsför sig med närhet till natur 
och möjligheter till friluftsliv. Samtidigt visar en nyligen publicerad 

doktorsavhandling att den kommunala fysiska planeringen är ett 
trubbigt verktyg i sammanhanget: Friluftslivet tillskrivs ett stort värde 
i retoriken, men i juridiskt bindande planbeslut prioriteras exploate-
ringsintressen. En studie av inrättandet av Kosterhavets nationalpark 
ger liknande resultat, men då till naturvårdens fördel.
Möjligheter till friluftsliv har helt eller delvis påverkat valet av boende 
för fyra av tio svenskar och hälften av alla vuxna svenskar uppger att 
det upplevda hälsotillståndet skulle påverkas negativt utan möjligheter 
till friluftsliv. Många vetenskapliga studier visar också på friluftslivets 
betydelse för naturförståelse, social inkludering, samhörighet och 
regional utveckling i form av naturturism.
Det finns goda skäl att tro att friluftslivets olika nyttor avsevärt skulle 
kunna ökas. Detta ska ses mot bakgrund av ökade ohälsotal, en alltmer 
urban befolkning och möjligheter till nya arbetstillfällen.
De ekonomiska incitamenten för friluftsliv är övertygande: Samhällets 
kostnad för fysisk inaktivitet överstiger sex miljarder kronor varje år, 
friluftslivet omsätter cirka 100 miljarder kronor årligen, och effekterna 
på sysselsättningen motsvarar ungefär 75 000 arbetstillfällen. I dag 
finns 3 000 naturturismföretag i Sverige, många av dem i glesbygd.
”Det finns lagar och mäktiga språkrör för massavedens sak och det 
finns mindre mäktiga, som värnar hackspettens och den knottriga 
blåslavens välfärd. Men människans behov av skog finns inte på 
samhällets karta. Det företräds inte i paneler, har varken ombud eller 
talesmän.” Citatet är hämtat från journalisten Maciej Zarembas 
reportageserie i DN i våras om tillståndet i den svenska skogen.
Vi menar att Zaremba har en viktig poäng: Skogen som upplevelse-
landskap är inte prioriterat i dag. Människans plats i den svenska natu-
ren tas för självklar men är i verkligheten klämd mellan den brukade 
naturens intressen och naturvården.Skogen är väl vald för att illustrera 



problemet, som i princip gäller all natur. Kanske är det dags för skogs-
politiken att visa vägen med tre jämställda mål - produktion, miljö och 
sociala värden?
För drygt ett år sedan fick Sverige för första gången en nationell fri-
luftspolitik (regeringens proposition 2009/10:238 ”Framtidens frilufts-
liv”). Riksdagen ville se mätbara mål kopplade till politikens tio områ-
den, ett uppdrag som Naturvårdsverket rapporterat till miljödeparte-
mentet efter samverkan med över 15 andra organisationer. Just nu 
jobbar departementet med den skrivelse som ska läggas fram under 
hösten i vilken regeringens intentioner med friluftspolitiken ska preci-
seras.
För oss som länge studerat svenskt friluftsliv är utvecklingen välkom-
men. Men Sverige behöver inte fler hänsynsnoteringar i marginalen 
om friluftsliv. Vad Sverige behöver är aktörer som sätter friluftslivet i 
centrum. Fokus måste riktas mot tre områden:
1. Friluftslivet behöver tydligare företrädare inom den offentliga 
sektorn. Naturvårdsverkets uppdrag att samordna friluftspolitiken 
behöver utvecklas och konkretiseras.
2. En politik som går från ord till handling kräver ekonomiska resurser 
i motsvarande grad. Vi kan inte förvänta oss att inblandade myndig-
heter kommer att lösa uppgiften inom befintliga anslag.
3. Kompetensen på de myndigheter som ansvarar för friluftspolitiken 
måste förstärkas. Det behövs bättre statistik och mer långsiktiga 
satsningar på forskning för att genomföra framtidens friluftspolitik.
Friluftsliv som kunskapsområde har i hög grad byggt på reflekterad 
praxis och i mycket begränsad utsträckning på akademisk utbildning 
och forskning. I Sverige finns nästan 200 professorer inom ämnesom-
rådet skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering, att 
jämföra med en handfull professorer inom friluftsliv och naturturism. 

Vår framstående forskning om biologisk mångfald gör att vi har järn-
koll på växter och djur när nationalparker inrättas, men allt som oftast 
usla kunskaper om människan i samma natur.
Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring avslutade i fredags en 
stor internationell konferens om friluftsliv och naturturism med 250 
deltagare från 38 länder. Konferensens 40 olika teman var i sig en 
manifestation över friluftslivets bredd och betydelse runt om i världen, 
men också ett tillfälle för Sverige att lära av andra länder där 
naturupplevelser inte betraktas som en självklarhet.

Peter Fredman, professor Mittuniversitetet, programchef 
Friluftsliv i förändring
Marie Stenseke, professor Göteborgs universitet, bitr. 
programchef Friluftsliv i förändring “



DN 27 aug 2012: 
Hallonbergen. Konstnär leder byggprojekt

”Grönska väldigt viktigt”
“ – Vi måste bygga bostäder i Hallonbergen och andra stadsdelar 
om Sundbyberg som småstad ska leva vidare. Men vi vill bygga 
med människorna, säger Jonas Nygren (S), kommunalråd i Sund-
byberg. “

“Bakgrunden till att Jonas Nygren och andra politiker i Sundbyberg 
valt ett alternativt försök till stadsplanering är de samrådsmöten om 
framtidens Hallonbergen som lockade tre fyra deltagare, samtidigt som 
det fanns ett pyrande motstånd mot byggplanerna i stadsdelen. 
Jonas Nygren är tydlig med att kommunen tänker bygga nya bostäder. 
Om Sundbyberg ska leva vidare som småstad med ett centrum med 
vanliga gator och torg behövs fler invånare – 60 000 mot dagens 40 
000 enligt Sundbybergs långtidsplan.
– Men vi måste ta hänsyn till vad invånarna tycker. Om man bor i 
centrala Sundbyberg har man valt att bo i en stad. Om man bor i 
Hallonbergen eller Ör är grönskan väldigt viktig. Det vore förödande 
om vi byggde bort så mycket av grönområdena att inte grönskan 
längre var en attraktion, säger Jonas Nygren. 
Han hoppas på fortsatt engagemang från invånarna i Hallonbergen och 
tror mycket på idéer om nya samlingsplatser som invånarna själva är 
med att skapa och ta ansvar för.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “

mailto:anders.sundstrom@dn.se
mailto:anders.sundstrom@dn.se


DN 6 nov 2012:
Miljöstriden på Gotland.

”Regeringens skyldighet att rädda unika 
områden”
“Jobb eller natur. Nordkalks verksamhet i Ojnareskogen på Got-
land har tillfälligt stoppats efter beslut i Högsta domstolen. Miljö-
minister Lena Ek har talat om möjligheten att göra en del av om-
rådet till nationalpark. Men det räcker inte för att skydda den 
värdefulla naturen och för att uppfylla EU-rättens krav, skriver 
företrädare för naturvårdsintressena. “

“Frågan om de skyddsvärda områdena på norra Gotland har varit om-
diskuterad under många år. Men först under senare tid har den upp-
märksammats i riksmedierna. Att det rör sig om synnerligen höga 
naturvärden i ett unikt stort sammanhängande område är alla överens 
om.
Om täkten tillåts skulle förutom att ett unikt naturområde förstörs även 
närliggande Natura 2000-skyddade områden riskera att allvarligt 
skadas.
Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket föreslog redan 2005 
att ytterligare delar av området borde skyddas enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv och ingå i Natura 2000-nätverket av skyddade områ-
den.
Sedan 2008 ingår det planerade täktområdet i Ojnareskogen även i ett 
5 000 hektar stort område i Naturvårdsverkets nya nationalparksplan, 
som tagits fram på uppdrag av regeringen.
Alldeles obeaktat frågan om en eventuell nationalpark innebär de höga 
naturvärdena att området i sin helhet, inklusive det område som 

Nordkalk vill förstöra, redan borde ha pekats ut av regeringen som ett 
Natura 2000-område. Regeringen har inte bara en möjlighet, utan även 
en skyldighet att omgående säkerställa skydd för de unika områdena.
Att uppfylla denna skyldighet innebär med andra ord inte på något sätt 
otillbörligt ministerstyre. Det handlar om att uppfylla de krav som EU 
ställer på att särskilt värdefulla naturområden ska pekas ut och 
skyddas.
Det är viktigt att komma ihåg att skyddsärendet är påbörjat sedan flera 
år och det finns inte något lagakraftvunnet tillstånd. Högsta domsto-
lens beslut om inhibering ger tid för regeringen och ansvariga 
myndigheter att förbereda frågan noga.
Det är bra att miljöminister Lena Ek inlett diskussioner med Natur-
vårdsverket om att göra en del av det sammanhängande Bästeträsk-
området till nationalpark. Sjön Bästeträsk har värdefulla omgivande 
artrika myrar och kalkhällmarker, som bland annat Naturvårdsverkets 
experter tydligt slagit fast kommer att skadas om kalk bryts i det 
plane-rade täktområdet i Ojnareskogen.
Sjön Bästeträsk är dessutom redan skyddad som Natura 2000-område. 
Men trots det skulle ett beslut om att göra delar av det sammanhängan-
de området till nationalpark inte med automatik leda till att Nordkalks 
planer stoppas.
En nationalpark ger i sig inte skydd mot påverkan från omgivningen. 
Ett sådant skydd följer däremot med ett Natura 2000-område, som 
regeringen alltså omgående bör utpeka – men inte bara i Bästeträsk 
utan i hela det sammanhängande området.
Därför måste Lena Ek vidga sitt inspel – från Bästeträsk till hela om-
rådet, från nationalpark till Natura 2000-område. Endast så kan natur-
värdena skyddas och EU-rätten uppfyllas.



I debatten har unika naturvärden och norra Gotlands vattenförsörjning 
ställts mot jobb på Gotland. Men enligt Naturvårdsverket finns det 
andra lokaliseringar på Gotland med samma kvaliteter på kalk och där 
risken för skada på värdefull natur och grundvatten är mycket mindre. 
2010 köpte Nordkalk ett stort område mark just där Naturvårdsverket 
pekat ut ett alternativ.
Efter Högsta domstolens nya beslut om inhibition har förhoppningar 
väckts om att HD nu kommer att ta upp hela ärendet till prövning och 
genom att korrekt tillämpa EU:s naturvårdsdirektiv se till att kalkbryt-
ningen i området inte får ske.
Men Lena Ek och regeringen behöver inte vänta. De har alla möjlig-
heter att rädda Gotlands vatten och skydda de unika naturvärdena i 
området redan nu. Naturvårdsverket, som ligger under Lena Eks eget 
miljödepartement, har redan utrett och föreslagit en del av området, 
Ojnare myr, som Natura 2000-område. Rent tekniskt är beslutet därför 
enkelt att fatta.
Det är hög tid att peka ut hela det aktuella området, inklusive täktom-
rådet och Ojnareskogen, till både Natura 2000-område och national-
park.

Mikael Karlsson, Ordförande Naturskyddsföreningen
Peter Westman, Naturvårdschef WWF
Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna “



DN 17 nov 2012:
Klimat och energi.

”Solenergi från Sahara kan lösa 
elförsörjningen”lamy
“Europas energibehov. Kring Medelhavet finns både människor 
och naturresurser som kan bidra till att lösa den europeiska 
krisen. Solenergi från Sahara kan enligt forskarna förse Europa 
med all el vi behöver. Vad som fattas är ett kraftfullt ledarskap 
som kopplar ihop åtgärder mot arbetslöshet med energi- och 
klimatfrågan, skriver tre miljödebattörer. “

“I en kraftfull artikel som stått att läsa i många tidningar världen över 
underströk biskop Desmond Tutu från Sydafrika att det nu är dags att 
världens ledare verkligen visar ledarskap. Världssituationen kräver, 
skrev han, mobilisering, kraft och beslutsamhet. ”Vi måste gemensamt 
vinna över fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Enligt 
millenniemål 7 ska världens länder minska sina utsläpp av växthusga-
ser. Men utvecklingen går i rakt motsatt riktning. När temperaturen 
stiger kommer miljontals afrikaner – redan utsatta – att berövas vatten 
och grödor. Det kommer att orsaka enormt mycket lidande.”
Från öster till väster i norra delen av Afrika går ett bälte av flyktinglä-
ger. Dadaabs flyktingläger i nordöstra Kenya uppges hysa en halv 
miljon människor. Tchad har de senaste åren tagit emot nära 300 000 
flyktingar från Sudan och 75 000 från Centralafrikanska Republiken. 
Vidare finns där över hundra tusen internflyktingar.
Även i Niger, Mauretanien och Burkina Faso finns det stora flykting-
läger, nu överfulla av nyanlända från inbördeskrigets Mali. I Algeriet 
finns ett jättelikt ökenläger, där flyktingar från det av Marocko ocku-
perade Västafrika bott i decennier.

I Algeriet är ungdomsarbetslösheten över femtio procent. Att ungdom 
under sådana omständigheter vill söka sin lycka i Europa är ingenting 
att förvånas över. Inte heller kan det förvåna att många av dem som 
drivits tillbaka efter försök att ta sig över gränsen blivit ett byte för den 
rekrytering till terrororganisationer, mer eller mindre nära knutna till 
al-Qaida, som pågår i dessa länder.
Hur är det på andra sidan havet då, i det hägrande Europa? EU:s ung-
domsarbetslöshet ligger i snitt på 22 procent! Regeringarna tycks stå 
handfallna. De påbjudna ekonomiska åtstramningarna ökar arbetslös-
heten. Vinnarna på personsidan är inte minst de kriminella gängen.
All denna ungdom! Borde den inte vara en tillgång i vår gemenskap? 
Men för att detta skall vara möjligt krävs ett långt tydligare ledarskap, 
inte minst på EU-nivå.
Solenergitekniken utvecklas snabbt. Potentialerna i norra Afrika är 
särskilt goda. Enligt flera forskningsstudier – bland annat från IIASA – 
skulle Nordafrika kunna förse Europa med all den el vi behöver. Det 
räcker med en yta som motsvarar ett mindre europeiskt land.
Tyska företag samarbetar om att utveckla en jättelik solenergisatsning 
– Desertec – i Sahara. Man talar om ett värde av 400 miljarder euro. 
Planerna ligger i linje med Tysklands avveckling av kärnkraften. Och 
EU-kommissionen satsar stort på vätgas. ”Kommissionens förhopp-
ning är att vätgasbilar ska börja massproduceras och få ett kommer-
siellt genombrott före 2020.”
Vätgasen, producerad genom solenergi, kan ersätta fossilbränslen på 
transportområdet och dra ner utsläppen av koldioxid.
I Sahara finns alltså en rikedom som borde räcka att försörja stora 
befolkningar med både bröd och arbete.



Och Grekland och Spanien, två av de mest krisdrabbade ekonomierna i 
Europa, kan också bidra. Finns det inte också där en rikedom på sol 
och vind att utnyttja?
En satsning av samma typ som Marshallplanen efter andra världskri-
get skulle vara rätt väg att gå. Vad som fattas är ett kraftfullt ledarskap 
som kopplar ihop åtgärder mot fattigdom och arbetslöshet i både 
Afrika och Europa – och inte minst Sverige – med insatser för att ställa 
om energisystemet och samtidigt undvika ett alltmer instabilt klimat.
Lösningen skulle alltså ligga i att samtidigt tackla den allvarliga risk 
som den globala uppvärmningen ställer oss inför och de vidrigheter 
som följer av massarbetslöshet. Kanske Europas öde hänger på hur vi 
ser på vår växande ungdom – som en belastning eller som en tillgång. 
Här fordras en djärvhet, något i stil med president Roosevelts ”New 
deal”.
Storskalig solcellstillverkning, omställning till jord- och bergvärme, 
storskalig omställning till vätgas som drivmedel, omfattande järn-
vägsbyggen – det är mycket som måste ske om vi ska ta hänsyn till de 
allvarliga risker som är förbundna med klimatförändringen.
Samtidigt är detta en chans att komma ut ur den känsla av hopplöshet 
som eurokrisen ställt oss inför.

Johan Rockström, professor o chef för Stockholm Resilience Center
Anders Wijkman, ordförande i Romklubben
Karl Erik Lagerlöf, Etikkommissionen Alamy “
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Ny rapport om klimatet.

“När Världsbanken talar lyssnar makten”
“ Analys. Världsbanken varnar för konsekvenserna om världen
tillåts bli fyra grader varmare. Klimatforskare har sagt det förut,
men Världs-banken kan nå nya lyssnare.”

“Den nya rapporten heter i svensk översättning: ”Skruva ner värmen –
varför en 4 grader varmare värld måste undvikas.” På Världsbankens
uppdrag har forskare vid det tyska Potsdaminstitutet sammanställt
aktuell forskning.
För den som har följt klimatforskarnas arbete under många år är infor-
mationen välbekant. Det varnas för värre torka, fler och värre över-
svämningar, mer intensiva orkaner, fler och starkare värmeböljor med 
många dödsoffer, hotad livsmedelsförsörjning i många områden,
surare världshav, döda korallrev och dramatiska tröskeleffekter som i
sin tur kan förvärra situationen ännu mer.
Rapporten påminner också om att utsläppen av växthusgaser fortsätter
med oförminskad styrka. I september i år hade halten av koldioxid i
luften kommit upp i 391 miljondelar, att jämföra med 278 miljondelar
före industrialismen. En sådan ökning har jorden inte upplevt de senas-
te 15 miljoner åren.
Om denna utveckling får fortsätta har vi liten chans att hejdauppvärm-
ningen vid 2 grader, som många internationella fördrag har enats om är 
en smärtgräns. Med den nuvarande takten marscherar vi i stället rakt 
mot 4 grader redan till år 2100.
Klimatforskare har varnat för en sådan utveckling i många år.Åtmin-
stone sedan slutet av nittiotalet har det funnits stor enighet iforskar-
världen. År 2001 – alltså för elva år sedan – kom FN:s klimatpanel 

IPCC med en stor sammanställning som tydligt visade att jorden redan 
håller på att bli varmare till följd av våra utsläpp.

Men först omkring år 2007 verkade det som om polletten trillade ner
hos både allmänhet och världens tyngsta makthavare. Personligen tror
jag att den så kallade Sternrapporten hade stor betydelse för denna
vändpunkt.
Nicholas Stern, före detta chefsekonom på Världsbanken, ledde på
uppdrag av Storbritanniens regering en rapport som beräknade den
ekonomiska kostnaden av att låta uppvärmningen pågå ohejdad. Det
skulle bli väldigt dyrt, visade hans rapport.
Detta, att räkna i pengar, är ett språk som politiker och företagsledare
kunde förstå.

Nu är det själva Världsbanken som talar med hög och tydlig röst. ”En
4 grader varmare värld måste undvikas”, säger den.

När Världsbanken talar brukar maktens män lyssna. Nu har de fått nya
argument för att rädda världens klimat.

För närvarande fortsätter utsläppen i en takt som ligger inom ramen för
forskarnas allra värsta scenario. Men det finns fortfarande tid att vända
utvecklingen.
Det är ett måste rent moraliskt, men det är också god ekonomi, skriver
Världsbanken.

Karin Bojs karin.bojs@dn.se “
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“ Världsbanken: Detta händer om världen blir fyra grader 
varmare
1. Havsytan stiger 0,5–1 meter och kanske betydligt mer redan till år 
2100. Under århundradena därefter fortsätter havsytan att öka flera 
meter.
2. De mest intensiva tropiska cyklonerna blir ännu kraftigare.
3. Det innebär att många områden drabbas av stora översvämningar 
mycket oftare än i dag.
4. Torra områden drabbas av ännu värre torka och vattenbrist. Exempel 
är norra och östra Afrika, Mellanöstern, Sydeuropa, Australien och 
delar av Nordamerika. Torkan påverkar jordbruket med konsekvenser 
för matförsörjningen.
5. Världens hav försuras av koldioxiden. Värmen i kombination med 
försurningen hotar bland annat korallreven, som har stor betydelse för 
återväxten av fisk.
6. Risken för så kallade tröskeleffekter ökar om världen blir 4 grader 
varmare. Den kan innebära att isen på Grönland och Västantarktis 
smälter mer än väntat och att stora delar av Amazonas regnskog 
brinner upp till följd av torka och värme. “
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Mot 4 graders ökning.

“Klimatet behöver USA”
Det är min förhoppning att denna rapport ska chocka oss att agera, 
skriver Världsbankens chef Jim Yong Kim i förordet till ”Turn down 
the heat: why a 4°C warmer world must be avoided”.
Världsbanken bjuder mycket riktigt på skrämmande läsning. Men om 
forskarrapporter och framtidsscenarier räckte för att få människor att 
handla, så skulle världens ledare redan ha funnit ett sätt att gemensamt 
ta sig an klimatfrågan. Ingen kan säkert säga hur mycket temperaturen 
stiger om vi fortsätter på den nuvarande kursen. Däremot vet vi att det 
handlar om stora risker för mycket allvarliga konsekvenser.
En temperaturökning med 4 grader låter i sig inte så dramatisk. Men 
den fördelar sig inte jämnt över hela jorden utan blir störst över land. 
Det handlar enligt Världsbanksrapporten om genomsnittliga ökningar 
av sommartemperaturen med 6 grader eller mer. Extrema värmeböljor, 
som den som drabbade Ryssland 2010, kommer i stora delar av värl-
den att bli det normala under sommarmånaderna.
Världsbanken har sitt fokus på fattiga länder och betonar att de drab-
bas hårdast om utvecklingen mot allt högre temperatur inte bryts. Men 
– som väl är – börjar effekterna av en stigande temperatur kunna anas 
också i de länder som står för de största utsläppen.
Sommaren 2012 drabbades USA av sin värsta torka sedan 1950-talet. 
Och under valkampanjens sista vecka drog orkanen ”Sandy” med 
förödande kraft in över landets östkust. Skeptiker kan alltjämt invända 
att varken torka eller orkaner är något nytt. Ändå får katastrofer på 
hemmaplan ett annat genomslag än både forskningsrapporter och 
nyheter från fjärran länder.

Som omvald president kan Barack Obama driva klimatfrågan mer ak-
tivt än tidigare. Att det ska ge nytt liv åt FN:s klimatförhandlingar är 
nog att hoppas på för mycket. Men ett aktivare engagemang från 
USA:s sida skulle i sig betyda mycket. För det första för att landet har 
extremt höga utsläpp per capita och därmed stor potential för effektivi-
seringar. För det andra för att ökad efterfrågan på mer energieffektiva 
lösningar skulle ge en skjuts åt teknikutvecklingen.
Johannes Åman johannes.aman@dn.se “
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EU:s budgetförhandlingar. Toppmötet inleds i dag
“Vilhelminaborna rädda att förlora 
stödpengarna”
Foto: Karl Henrik Edlund
“ DN i Vilhelmina. Västerbottniska Vilhelmina är en av de kom-
muner vars existens beror på EU:s stödpengar. I dag träffas ledar-
na för EU:s samtliga medlemsländer för att besluta om fortsatt 
stöd till fattiga regioner. Ett minskat eller indraget stöd skulle slå 
ut många glesbygdsföretag. “

“ – Gleshetsstödet är A och O för företag som ska investera eller eta-
blera sig, säger Tommy Korsén, vd för Vilhelmina ingenjörsbyrå och 
Solident.
Kontrasten mot morgonstressen i Stockholm blir tydlig när planet tar 
mark i ett snöklätt Vilhelmina. Färden genom vinterlandskapet tar oss 
till det lilla samhället med 3 600 invånare där vi träffar Tommy Kor-
sén. Själv har vd:n tillbringat natten på tåget från Göteborg där han 
medverkat på tandläkarmässan. Tommy Korsén och hans kollega Mats 
Paulsson driver tillsammans två företag – Vilhelmina ingenjörsbyrå 
och dotterbolaget Solident som specialiserat sig på tandläkarutrust-
ning. Som småföretagare i Norrlands inland verkar de i ett minst sagt 
tufft klimat.
– Den gamla parollen ”Hela Sverige ska leva” stämmer inte med verk-
ligheten, säger Tommy Korsén.
Vilhelmina kommun är fortfarande den största arbetsgivaren på orten, 
följd av landstinget. Men många anställningar inom omsorg och skola 
har dragits in. Detta försvårar för företag som Tommy Korséns när de 
ska rekrytera tekniker söderifrån.
– Det stupar ofta på att den medföljande partnern har svårt att få jobb, 
säger han.

Vilhelmina sågverk som ägs av SCA är det största industriföretaget på 
orten. Men skogsindustrin har det tufft, liksom tillverkningsindustrin 
som brottas med hårdnande konkurrens och lönsamhetsproblem.
– Vi har små marginaler som det är. Om de krymper skulle vi bli 
tvungna att importera delar från exempelvis Kina och dra ner på an-
talet anställda. Men jag är emot det. Vi behöver skapa arbetstillfällen 
här för att vi ska få en dräglig vardag.
Vilhelmina är en av Sveriges kommuner som får del av det så kallade 
gleshetsstödet. Stödet infördes när Sverige och Finland gick med i EU. 
Syftet var att se till att rika länder som skulle få hög EU-avgift också 
skulle få en del tillbaka från EU-budgeten. Stödet som motsvarar 35 
euro per person, alltså drygt 300 kronor per person och år används till 
olika former av stödprogram i glesbefolkade regioner, bland annat som 
bidrag till företag inom tillverkning, turism och tjänstesektorn.
Sammanlagt får Vilhelmina kommun, som med drygt 7 000 invånare 
är en av Sveriges glesast befolkade kommuner, nära två miljoner kro-
nor i årligt stöd. Men nu ifrågasätts stödet av EU-kommissionen. En-
ligt budgetförslaget ska det sänkas med 40 procent – något som skulle 
slå hårt mot ortens företag.
– Norrland behöver stödet. Det är oerhört viktigt och genererar arbets-
tillfällen, säger Bert-Ove Sjöström som är företagslots i kommunen.
Redan i dag har kommunen problem med hög arbetslöshet och 
utflyttning, framför allt bland ungdomar. Bland de ungdomar DN 
träffar i samhällets centrum är uppgivenheten märkbar och flera har 
tvingats att söka jobb på annan ort. Samtliga tycks ense om att en 
sänkning av gleshetsstödet knappast skulle göra saken bättre.
– Det skulle göra det svårare för företagen att investera och över huvud 
taget överleva, tror Bert-Ove Sjöström.
Att stödet till rika länder kan sticka i ögonen hos EU-kommissio-
närerna i kristider kan han förstå, men det gäller att se saken i sitt sam-
manhang.



– Norrland blir en allt viktigare region, med tanke på att utvinningen 
av järnmalm ökar. Gruvnäringen är beroende av att det finns kunskap 
på plats. Vi har stor potential och vi måste ta vara på den. Det vi drar 
in här kommer hela Sverige till gagn, säger han.
Samtidigt har han svårt att se att stödet skulle göra någon större skill-
nad för EU:s totala budget, medan det kommer till stor nytta för Vil-
helmina och andra glesbygdskommuner. Av tradition har den svenska 
regeringen försökt hålla nere kostnaderna och det återstår att se om 
frågan om gleshetsstödet kommer att prioriteras, vilket Tommy Korsén 
hoppas på:
– Det gäller för regeringen att vara stark. Det är en möjlighet för 
Sverige att bli mer homogent.

Helen Preutz helen.preutz@dn.se “

“Vad betyder EU:s glesbygdsstöd för Vilhelmina?

Grels Tollofsen, 24 år, och Tomas Olofsson, 25 år, båda kundtjänst-
medarbetare i Vilhelmina: – Jag vet inte hur stort stödet är och hur det 
fungerar, men jag antar att det behövs, säger Tomas. – Om det togs 
bort skulle många få flytta. Jag flyttade själv till Umeå på grund av 
jobb, men jag kom tillbaka. Just nu vill jag bo här, men kanske inte för 
alltid. Man måste ju se något annat också, kanske USA, säger Grels.

Björn och Monica Stenmark, 60 och 50 år, Klimpfjäll: – Det vore 
konstigt om stödet drogs in. Själv fick jag fara till Umeå eftersom 
hemtjänsten gjorde neddragningar för 2,5 år sedan. Våra barn har 
också fått fara eftersom det inte finns några jobb på hemorten, säger 
Monica. – Jag arbetar i anrikningsverket som tillhör 
Ersmarksbergsgruvan som ligger 25 mil hemifrån. Utan stöd skulle det 
bli ännu värre för många, säger Björn. “
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Klimatbistånd.

“Ett löfte är bara ett löfte”
“ Miljöpartiet har KU-anmält statsministern. Skälet är att regeringen 
har plockat bidragen till klimatanpassning i utvecklingsländer direkt 
från biståndsbudgeten. MP:s ekonomisk-politiske talesman Per Bolund 
anser att det undergräver Sveriges trovärdighet och försvårar en inter-
nationell överenskommelse.
Hårda anklagelser och inte alldeles grundlösa.
Pengarna har tagits från biståndsbudgeten, tvärtemot vad statsminis-
tern lovade i Köpenhamn 2009. Man kan förstås hävda att Sveriges bi-
stånd är så generöst att det var legitimt att hämta det modesta klimat-
finansieringsbeloppet därifrån. Vi uppnår ändå – till skillnad från de 
flesta andra givarländer – FN-målet att avsätta 0,7 av BNI till bistånd. 
Men signalen blir att Sverige inte är intresserat av att öka sina an-
strängningar utan bara möblerar om mellan olika välgörenhetsposter – 
precis som de flesta andra givarländer. Det bådar inte gott.
Utöver den första potten pengar till klimatanpassning finns en över-
enskommelse om att de rika länderna från och med 2020 ska bidra 
med 100 miljarder dollar om året till att hjälpa världens utvecklings-
länder att utveckla klimatsmart energiförsörjning och hantera klimat-
förändringar. I botten ligger insikten om att västvärldens ekonomiska 
framgångar och mångåriga koldioxidutsläpp har orsakat dagens akuta 
situation. Det är inte rimligt att Indien ska pressa ner utsläpp, och 
därmed bromsa sin ekonomiska utveckling, på samma villkor som till 
exempel Storbritannien.
Men hur löftet om 100 årliga miljarder dollar ska uppfyllas och admi-
nistreras vet ingen.

Tanken är att en del av resurserna ska komma från kommersiellt moti-
verade aktörer. Handeln med utsläppskrediter ska också på något sätt 
infogas i räknestycket. Men det räcker inte. Föreslagna finansierings-
källor, som skatt på utsläppen från flyg- och båttrafik, möter stort 
motstånd. Likaså idén om att ländernas bidrag ska beräknas utifrån till 
exempel BNP eller utsläpp per capita. Just nu finns egentligen bara 
stöd för frivilliga – och därför flyktiga – ensidiga åtaganden.
Den långdragna ekonomiska krisen fräter på givmildheten och 100-
miljardersmålet känns väldigt avlägset.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se”
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Klimathotet

"Stängda sund i skärgården kan skydda oss 
från havet"
“ Ny sjö. Stockholm har goda förutsättningar att värja sig mot det 
stigande havet. Staden och Mälaren skyddas av skärgården som 
bara ger havet tillträde via ett fåtal smala sund. Genom att skär-
ma av sunden kan vi skapa en ny sjö mellan Mälaren och Saltsjön 
och därmed behöver inga översvämningar hota nya Slussen, skri-
ver professor Per Kågeson. “

“Enligt FN:s klimatpanel och Världsbanken riskerar klimatföränd-
ringen att förvärras. Vid nästa sekelskifte kan havsytan ligga i nivå 
med Mälaren som är dricksvattentäkt för två miljoner människor.
Stefan Hamrin och Per Johansson menar (DN Debatt 23.11 2012) att 
förändringen utgör ett hot mot Slussen som staden inte tar på allvar. 
Överlag tycks Sveriges kommuner vara oförberedda på vad som vän-
tar. Försvarets Forskningsinstitut visade nyligen att de inte förstår 
situationens allvar och i ringa utsträckning tar hänsyn till problemen i 
sin samhällsplanering.
Högvatten i Östersjön kan hota Mälaren långt innan havet når sjöns 
nivå vid medelvattenstånd. Nu ligger havsytan högre än sjön cirka två 
dagar per år och bara under några timmar per gång. Men SMHI räknar 
med att detta kan inträffa cirka 75 dagar per år när nivåskillnaden vid 
medelvattenstånd krympt till 20 cm.
För tre år sedan uppmärksammade jag Regionplanekontoret och 
länsstyrelsen på möjligheten att avskärma Mälaren och Stockholm från 

havet genom att anlägga vallar och vid behov pumpa ut Mälarens 
vatten.
Jämfört med de flesta av jordens kuststäder har Stockholm goda förut-
sättningar att värja sig mot det stigande havet. Staden och Mälarens 
utlopp skyddas av skärgården som bara ger havet tillträde via ett fåtal 
smala sund.
Det är möjligt att skydda Stockholm och Mälaren genom fördämningar 
i Baggenstäket, Oxdjupet och sunden runt Vaxholm. Öarna och fast-
landet längs Stäket har förhållandevis höga stränder och sunden är 
smala. Inte ens ett skydd för Stockholm mot en höjning av Östersjöns 
yta med fem meter skulle kräva särskilt stora ingrepp.
Avskärmning kräver att Mälarens vatten pumpas ut i havet vid någon 
av fördämningarna. Medelvattenföringen från Mälaren är 163 m3 per 
sekund. Såväl vattenmängden som lyfthöjden är förhållandevis ringa. 
Det finns pumpkraftverk som lyfter vattenmängder av denna storleks-
ordning.
Fördämningarna kommer att skapa en ny sjö mellan Mälaren och Salt-
sjön som jag kallar Stockholmssjön. Nivåskillnaden mellan Mälaren 
och Stockholmssjön kan regionen själv bestämma inom rimliga grän-
ser. Därmed behöver inga översvämningar hota nya Slussen.
Länsstyrelserna runt Mälaren återgav för ett år sedan mitt förslag i 
skriften "Mälaren om 100 år". De framförde två invändningar som 
båda måste bero på missförstånd. De menar att det kan bli problem i 
Stockholmssjön om renat avloppsvatten blir ”stillastående en längre 
tid”, och att det skulle ”kräva en enorm energiförbrukning” att pumpa 
ut vattnet till havet.
Vattnet i Stockholmssjön kommer naturligtvis inte att vara stillastå-
ende utan pumpas ut i samma takt som tillrinningen från Mälaren. 
Elförbrukningen blir måttlig, vilket man lätt förstår om man multipli-



cerar Strömmens vattenföring med den höjdskillnad på 1-5 meter som 
det på lång sikt kanske kan bli fråga om. Det kan jämföras med Stor-
norrfors kraftverk i Umeälven där i medeltal 440 m3 vatten per sekund 
faller 75 meter!
Att skärma Stockholm är ett stort projekt vars kostnader, miljöpåver-
kan och skyddseffekt behöver utredas och jämföras med alternativen 
att successivt höja Mälarens yta eller att passivt låta sjön bli en del av 
havet. Det är ingen brådska med verkställigheten. Men det kan vara 
klokt att tidigt besluta om var fördämningarna ska placeras. Valet på-
verkar kommunernas översiktsplanering och kraven på Slussens 
utformning.
Dessutom kan Vaxholm, Österåker, Nacka och Värmdö vilja påverka 
lokaliseringen som avgör om deras centralorter med tiden påverkas av 
det stigande havet.
Fördämningarna bör dock färdigställas i sådan tid att man slipper pro-
blem med tillfälligt höga vattenstånd när nivåskillnaden blivit mindre 
än i dag. I första skedet behöver portarna bara stängas vid högvatten. 
Då fungerar barriären på samma sätt som de fördämningar som redan 
skyddar St. Petersburg, London och Rotterdam.
Det är dags för länsstyrelsen i Stockholm och kommunerna att ta frå-
gan på allvar i sin samhällsplanering. Då behöver inte klimatföränd-
ringen bli ett hot mot Slussen och Mälaren.

Per Kågeson, professor i miljösystemanalys, KTH “



DN 3 dec 2012:
Klimatmötet i Doha.
”Lena Ek måste ta hänsyn till fattigas behov 
av el”
“ Dagens klimatförhandlingar i Doha. För att en global överens-
kommelse om klimatet ska kunna nås krävs att de rika länderna 
tar hänsyn till fattiga länders behov av mera el. De kan göras ge-
nom att de rika länderna subventionerar förnybar energipro-
duktion i fattigare länder, skriver Naturskyddsföreningens Svante 
Axelsson. “

“ När miljöminister Lena Ek (C) landar i Doha i dag har hon som 
företrädare för ett rikt land i klimatförhandlingarna ett stort ansvar. 
Jordens klimat är på väg att bli fyra grader varmare, enligt en ny 
rapport från Världsbanken. Samtidigt lever var femte invånare på 
klotet under så knappa förhållanden att de ännu inte har fått tillgång 
till el. För att de fattiga länderna ska få en genväg till billig, förnybar 
energi måste Sverige dels öronmärka pengar till den så kallade gröna 
fonden, dels upprätta bilaterala avtal direkt med länder.
Om fattiga människors behov inte tas på allvar så minskar förutsätt-
ningarna för en global överenskommelse för klimatet. Det kräver stora 
investeringar i förnybar energi så att länderna i syd kan gå direkt på 
hållbara energilösningar, utan att passera fossila bränslen. En lösning 
på detta är garantipriser, så kallade feed-in-tariffer.
Principen är enkel och beprövad och används redan i en rad länder i 
syd. Genom att ge ett garantipris för förnybar el som levereras ut på 
nätet kan både privata och offentliga investerare räkna hem en vinst 
som de inte skulle göra om de konkurrerade med fossil energi på 
marknadens villkor. Samtidigt kan denna annars ibland dyrare energi 
säljas till konsumenter för ett pris som även fattiga människor och 
länder klarar av att betala. Skillnaden i det pris konsumenten betalar 
och producentens ersättning är en subvention som bekostas av indu-

striländerna, enligt principerna i klimatkonventionen. För att införa 
systemet i många utvecklingsländer behöver världens länder komma 
överens om att betala för det till en global energifond, den så kallade 
gröna fonden. Fonden beslutades under klimatförhandlingarna i 
Cancún i Mexico för två år sedan för att skapa rejäla resurser för att 
finansiera klimatprojekt i de fattigare länderna och bygga upp system 
för att stödja de u-länder som drabbas av klimatförändringarna.
Genom garantipriser blir investeringar i förnybar energi plötsligt hög-
intressanta. Garantipriser innebär därför möjligheter för näringslivet, 
inte minst i Sverige, att bidra till omställningen. Fler jobb, företags-
vinster och skatteintäkter i i-länderna ökar viljan att satsa pengar. Men 
en större tillgång till el stimulerar också till jobb och företagsvinster i 
u-länderna. Systemet har också den stora fördelen att det minskar 
risken för korruption eftersom subventionen betalas ut först när den 
fossilfria elektriciteten levereras.
När Lena Ek sätter sig i förhandlingarna i dag måste hon lägga upp 
pengar på bordet för att möjliggöra en genväg till fossilfri utveckling 
för de fattiga länderna. Andra EU-länder lär göra det. Det är en 
nyckelfråga för att skapa ökat förtroende mellan fattiga och rika. 
Sverige bör också acceptera att kommande koldioxidskatt på flyg och 
sjöfart kan gå direkt till den globala miljöfonden utan att passera det 
svenska finansdepartementet. Det ger nämligen stabila intäkter till den 
gröna omställningsfonden. Sverige är ett av de länder som i dag 
blockerar öronmärkta pengar till den gröna fonden, vilket försvårar 
förhandlingarna eftersom just öronmärkning av skatteintäkter är en 
förutsättning för att säkra inkomster för de länderna i Syd.
Men det går också att börja i mindre skala. Sverige kan gå före på egen 
hand och skapa lokala garantipriser i väntan på att den globala fonden 
får medel. Lena Ek skulle kunna satsa direkt på förnybar el i ett ensta-
ka land eller region, till exempel Kenya, som redan har systemet för 
feed-in-tariffer men saknar medel.
Inför klimatmötet uppmärksammade Lena Ek i veckan det lönsamma 
med att skärpa EU:s klimatmål för att minska utsläppen och hejda den 



globala uppvärmningen. Det är därför obegripligt att Sverige inte stö-
der Storbritanniens förslag att helt enkelt skrota 1,7 miljarder utsläpps-
rätter. Det skulle i praktiken minska EU:s utsläpp med 30 procent i ett 
slag. Det skulle också vara ett köttben att lägga upp på förhandlings-
bordet i Doha för att visa de rikare ländernas goda vilja. Men Sverige 
stöttar inte detta förslag. Det är skamligt. Att skrota utsläppsrätter är 
oerhört billigt eftersom det just nu finns överskott av utsläppsrätter och 
priset är så lågt som ca 7 öre per kg utsläpp. En skrotning av utsläpps-
rätter skulle också öka priset på resterande utsläppsrätter vilket är bra 
för ländernas statsintäkter och ökar lönsamheten i att investera i 
förnybar energi.
FN:s klimatförhandlingar är det forum världen har för det helt nödvän-
diga globala klimatarbetet. Genom egna utsläppsminskningar och 
satsningar på gröna fonden har Sveriges och EU:s politiska ledare en 
unik möjlighet att vara den region som lyckas överbrygga spänning-
arna mellan de rika länderna och de fattiga. Det skulle vara ett steg på 
väg bort från både den ekonomiska krisen och klimatkrisen.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

“ Feed-in-tariffer
En Feed-in-tariff garanterar att en producent av förnybar el kan sälja 
till ett pris som gör investeringen lönsam.
Det garanterade priset sjunker över tid eftersom investeringarna blir 
billigare med större volymer.
Elen kan i u-länder säljas till ett lägre pris och skillnaden i pris måste 
då subventioneras.
Feed-in-tariffer skulle därför kunna öka både andelen förnybar energi 
och tillgången till el för fattiga i u-länder.
Feed-in-tariffer fungerar även i rika länder och Tyskland har med 
framgång använt den för att stödja solenergi. “
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DN 3 dec 2012. Ledare:
Liberal klimatpolitik.
“Ek är lösningen på spåret”
“I dag går FN:s klimatmöte i Doha in på sin andra vecka. I morgon 
börjar de avslutande förhandlingarna, när världens miljöpolitiker sam-
manträder för att försöka komma vidare på vägen mot överenskom-
melser för att hantera klimathotet.
Förväntningarna är inte höga, knutarna många och läget alltmer akut.
Forskningen är så gott som entydig vad gäller riktningen på utveck-
lingen. Om inget händer med utsläppen av växthusgaser går vi mot av-
sevärt varmare klimat och höjda havsnivåer. Och koldioxidutsläppen 
påverkar inte bara temperaturen och havsnivån, utan även ekosyste-
men.
När alltmer koldioxid sugs upp av havet sänks pH-värdet. Som DN 
rapporterade i går har forskarna redan kunnat se hur skalen på små 
snäckor, en viktig basföda, fräts sönder i surt havsvatten. Om försur-
ningen inte stoppas hotas havens ekosystem. En tydlig illustration av 
att klimatet inte är en fråga för sig, skild från resten av miljöarbetet.
Trots den överväldigande mängden naturvetenskapliga belägg för att 
situationen är alarmerande och trots kalkylerna som visar att det kom-
mer att bli allt dyrare ju längre vi väntar med att vända utvecklingen, 
händer det alltför lite på politisk nivå. Sällan har benägenheten till 
kortsiktighet som finns inbyggd i politiken varit mer förödande. Det 
gäller diktaturer såväl som demokratier. I de förra är det korruption 
och enskilda personers egen vinning som triumferar, i demokratier är 
det hoppet om att bli återvald som hindrar politiker att fatta vad de tror 
är impopulära beslut.
Men frågan är om inte dödläget till viss del beror på en missuppfatt-
ning om vad omställningen till en mer hållbar energiförbrukning skulle 
innebära för ekonomi och arbetsmarknad.

Miljöminister Lena Ek (C) argumenterade redan som EU-parlamen-

tariker för att energiomställning och klimatanpassning borde ses som 
en god affär. I mars förra året skrev hon en debattartikel i Göteborgs-
Posten där hon hänvisade till de upplyftande slutsatserna i en studie 
från klimatforskningsinstitutet i Potsdam: ”Under det kommande 
decenniet skulle storleken på EU:s ekonomi öka avsevärt – med upp 
till 5 procent fram till 2020. I konkreta siffror skulle ambitiösare mål 
kunna leda till sex miljoner nya arbetstillfällen, en höjd tillväxt på 
0,6 procent per år och en ökning av BNP på upp till 800 miljarder euro 
fram till 2020.”
Med sig till Doha har Ek nu initiativ till en norsk- och svenskfinansi-
erad rapport som ska förklara för stater och företag hur man tjänar 
pengar på att stoppa klimatförändringarna. Det är ett effektivt sätt att 
göra slut på föreställningen att tillväxt och klimatomställning auto-
matiskt är varandras fiender. Följden av att nya tekniska lösningar 
omsätts i praktiken är tillväxt. Precis som djuphavsborrning efter olja 
och skövling av regnskog. Tillväxt är på sätt och vis ett tomt begrepp 
och onekligen en torftig politisk målsättning. Avgörande är på vilket 
sätt vi skapar mervärde.
Förmodligen är det här, i insikten om att kraftigt minskade kol-
dioxidutsläpp inte behöver medföra en krympande ekonomi med 
skenande arbetslöshet, som början till lösningen ligger; i att utarbeta 
modeller där naturresurser prissätts; i framväxten av regionala ut-
släppsmarknader som så småningom länkas samman.
Chansen att inom den närmaste tiden nå globala överenskommelser 
om tillräckligt långtgående utsläppsminskningar verkar vara ungefär 
lika med noll. Det betyder inte att FN:s årliga klimat- och miljömöten 
är bortkastade. De tjänar, om inte annat, till att ständigt återföra kli-
matfrågan till toppen av den politiska agendan och ger tillfälle att 
utbyta kunskap om hur samhällen kan anpassas till redan oundvikliga 
klimatförändringar.
Kommande års stora utmaning är att integrera hanteringen av klimat-
hotet med lösningen på den djupa ekonomiska krisen. 
DN 3/12 2012 “



DN 5 dec 2013:
Kommentar.
“Det gäller pengarna eller livet. Och vilket 
ska de då välja, politikerna i Doha?”
“ EU fick fredspriset men möter inte samtidens konflikter, konstaterade 
Carsten Jensen syrligt i DN Kultur i måndags, utan rustar träget mot – 
andra världskriget.
Ett klassiskt tankefel som de europeiska politikerna knappast är en-
samma om. Inte minst har det präglat de senaste tjugo årens klimat-
förhandlingar, där världens ledare möter den nya tidens hot med verk-
tyg från förra seklet.
När dammet lagt sig efter murens fall och decenniers kamp mot kom-
munismen utmejslades Den enda vägen: frihet för marknaden, minimal 
politisk inblandning, hård nationell tävlan i global konkurrens.
Men framtidens problem handlar inte längre om ideologi och nationer, 
utan om släktets överlevnad. Miljöförstöring och klimatförändringar 
kräver kraftfullt gränsöverskridande beslut och djärva idéer, men med 
sina rostiga gevär lyckas politikerna som vanligt bara skydda industrin 
och skattebetalarna därhemma. Inte barnbarnen.
Så får vi för varje år som går se katastrofen torna upp sig i realtid: 
stigande temperaturer, smältande is, allt fler och hårdare stormar. Prog-
noserna räknas stadigt upp, och rapporterna duggar tätt.
En av dem är reportageboken ”Ur askan” av Shora Esmailian (Natur & 
Kultur), som berättar om några av dem som hittills drabbats hårdast – 
de tidiga klimatflyktingarna. Författaren har på plats mött människor 
som flytt undan de apokalyptiska översvämningarna i Pakistan, det 
stigande Medelhavet i Egyptens Nildelta och den allt ihärdigare torkan 
på Afrikas horn.
Gripande läsning, och djupt oroande: klimatflyktingarna lär ju 
knappast bli färre.

En annan är det outtröttliga radarparet Anders Wijkmans och Johan 
Rockströms nya ”Bankrupting nature” (Medströms). De två har länge 
samlat fakta kring ödeläggelsen av planeten, den här gången pekar de 
sammanbitet på vad politikerna ännu kan och måste göra.
Som att äntligen göra slut på BNP-tillväxten som yttersta mål, och i 
stället finna vägar till en cyklisk ekonomi, internationella överens-
kommelser om förvaltning av planeten och krav på ansvar och större 
långsiktighet av företagen – bland annat genom att avskaffa kvartals-
rapporteringen.
Det de säger i kort sammanfattning är alltså att Den enda vägen i vår 
tid är att politiken måste ta befälet över ekonomin i stället för tvärtom. 
En svårsmält läxa: tygla kapitalismen, när vi äntligen räddat den undan 
socialismens kvävningsdöd?
Men att det krävs en ny global maktbalans mellan ekonomi och 
demokrati börjar långsamt sjunka in även bland ekonomer. I en 
kommentar till samma bok konstaterade Andreas Cervenka i söndags – 
i Svenska Dagbladets Näringslivsdel av alla ställen – att de ekono-
miska och sociala systemen ohjälpligt befinner sig på kollisionskurs.
Det gäller pengarna eller livet, med andra ord. Och vilket ska de då 
välja, politikerna som just nu samlats nere i Doha?
Vi anar redan deras svar: Jodå, visst tänker vi på barnbarnen, men 
herregud – det är kris, att börja återreglera ekonomin just nu är för 
svårt. Feltajmat. Och förresten, ska vi behöva betala så mycket mer för 
klimatet än fattiga länder?
Och så får vi än en gång höra hur träget de kämpat i förhandlingarna. 
Med sina trubbiga vapen från förra seklets krig.

Lars Linder lars.linder@dn.se “
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DN 6 dec 2012:
“Fem frågor som ska avgöras på FN:s 
klimatmöte i Doha”
“Fem frågor som ska avgöras på FN:s klimatmöte i Doha

1 Kyotoavtalet: Första perioden av Kyotoavtalet löper ut vid 
årsskiftet. Nu förhandlar delegater från 170 länder om en förlängning. 
Oenighet om avtalet ska gälla till 2017 eller 2020.
2 Utsläppsrätter: Hetaste frågan är om länder som Polen, som inte 
utnyttjat sina utsläppsrätter, ska fråntas, kunna sälja eller spara sina 
utsläppsrätter till Kyotoavtalets andra period.
3 Klimatbistånd: Världens fattiga länder kräver mer hjälp. De 
kritiserar västländer för att de svikit sina löften om extra klimatbistånd.
4 Nytt klimatavtal: Förhoppningar finns om att Dohamötet ska lägga 
grunden för ett nytt klimatavtal från 2020 med fler länder än som ingår 
i Kyotoavtalet.
5 Svensk-norsk rapport: Regeringarna i Sverige och Norge söker 
stöd för en rapport som ska utreda hur företag och länder kan tjäna 
pengar på att lösa klimatfrågan. ”



DN 6 dec 2012:
Klimatförhandlingarna.

“Årets utsläpp är värre än forskarnas 
modeller”
“Analys. Världen blir varmare och halten av växthusgaser i luften 
bara ökar. De ökar snabbare än forskarna har räknat med i sina 
värsta scenarier. “

“En gång om året brukar ledare från världens länder träffas på möten 
anordnade av FN:s klimatkonvention. Årets möte i Doha är det artonde 
i ordningen.
Men 18 år av mötesverksamhet har hittills inte hjälpt särskilt mycket. 
När klimatkonventionen anordnade sitt första möte i Berlin 1995 var 
halten av koldioxid i luften 358 miljondelar.
För någon vecka sedan kom ny statistik från världsmeteorologiska 
organisationen, WMO. De visar att halten av koldioxid nu har klättrat 
upp till 391 miljondelar.
Preliminära mätningar visar att år 2012 kommer att kvalificera sig 
bland de tio varmaste sedan statistiken började i mitten av 1800-talet.
Knappast någon seriös forskare tvivlar längre på att utsläppen och den 
globala uppvärmningen hänger ihop.
I måndags publicerade en internationell forskargrupp en studie i den 
vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change. Det är ganska otäck 
läsning.
Glen Peters och hans medförfattare har uppskattat att världens för-
bränning av fossilt kol för år 2012 blir ungefär 9,8 miljarder ton kol – 
en ökning med 58 procent sedan 1990.

Det mest skrämmande är att jämföra dessa utsläpp med de olika 
scenarier som klimatforskare arbetar med. Dessa scenarier beskriver 
olika möjliga vägar som mänskligheten kan gå, med mer eller mindre 
utsläpp.
De senaste tolv åren har forskarna arbetat med en grupp scenarier med 
namn som A1, A2, B1 och B2. Det värsta är A1FI, där bokstäverna FI 
står för fossilintensiv.
Scenariet A1FI leder raka vägen mot en värld som är fyra grader 
varmare år 2100 jämfört med år 2000.
Just nu ligger våra utsläpp lite ÖVER scenariet A1FI.
Det finns också en grupp mer moderna scenarier med namn som 
RPC3, RPC4,5, RPC6 och RPC8,5. Siffrorna står för hur många watt 
av solenergin som beräknas träffa jordens yta år 2100.
Verklighetens utsläpp år 2012 ligger ÖVER samtliga av dessa nyare 
scenarier, även det värsta som är RPC8,5.
Glen Peters och hans medförfattare konstaterar att det krävs stora 
insatser – både tekniskt och politiskt – om världen ska ha en chans att 
begränsa uppvärmningen till två grader.
Ju mer tid som spills, desto mindre chans att bromsa uppvärmningen.
En svensk som just nu plågas av kyla och snöstorm kanske tycker att 
fyra graders uppvärmning låter trevligt.
Men den globala uppvärmningen slår ojämnt och det blir inte ett dugg 
trevligt med all torka, missväxt, översvämningar och värmeböljor som 
blir vardagsmat i en fyra grader varmare värld.
Karin Bojs karin.bojs@dn.se  “
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DN 6 dec 2012:
Klimatförhandlingarna.

”Det är pinsamt för ett rikt land som 
Sverige”
“Sverige är ett föregångsland på klimatområdet, anser miljöminis-
ter Lena Ek (C). Men Naturskyddsföreningens ordförande Svante 
Axelsson sågar den svenska insatsen på FN:s klimatmöte i Doha.
– Det är pinsamt, säger han till DN. “

“ I dag inleds den politiska delen av klimatförhandlingarna Doha.
Sverige och EU:s övriga 26 medlemsländer spelar en nyckelroll för att 
få till stånd en förlängning av Kyotoavtalet som löper ut vid årsskiftet.
Sent i går kväll pågick fortfarande arbetet med att få klart tjänste-
mannatexter till ministrarna som finns på plats i Qatars huvudstad.
I sitt tal i förhandlingssalen inför delegater från 190 länder tidigare på 
onsdagen målade miljöminister Lena Ek upp Sverige som ett före-
gångsland.

– Sverige väntar inte. Vi har tidigt fört en ekonomisk politik i riktning 
mot ett klimatvänligt samhälle, sade den centerpartistiska ministern.
Hon framhöll att Sverige lägger mycket skattepengar per invånare på 
klimatåtgärder. Hon pekade också på att Sverige nästa år ger samman-
lagt 2,5 miljarder kronor i klimatbistånd.
Men Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson håller inte 
med. På plats i Doha pekar han på tre områden där han anser att den 
svenska regeringen spelat en undanskymd roll under klimatmötet.

Klimatmål. Flera EU-länder som Storbritannien, Tyskland och Dan-
mark driver på för att EU ska höja sitt mål för utsläppsminskning till 
30 procent.
Men Sverige har utåt inte anslutit sig till den linjen.
– Obegripligt, säger Svante Axelsson.
Lena Ek menar att Sverige redan deklarerat sin positiva inställning till 
30-procentsmålet tidigare. Den svenska delegationen i Doha arbetar nu 
bakom kulisserna.

– Vi jobbar strategiskt för att EU ska kunna höja till 30 procent, säger 
Lena Ek.
Bistånd. Storbritannien och fler andra länder har under mötet presen-
terat ökat klimatbistånd, men inte Sverige som tar 2,5 miljarder kronor 
från den ordinarie biståndsbudgeten.
– Det är pinsamt för ett rikt land som Sverige, säger Svante Axelsson 
på Naturskyddsföreningen.
Lena Ek pekar på att statsbudgeten för nästa år redan är lagd.

– Några nya pengar att plocka fram finns inte, säger hon.
Utsläppsrätter. Sverige har, till skillnad från flera andra länder, inte 
framfört på Dohamötet att länders utsläppsrätter ska skrotas om de inte 
används.
– Det beror på att jag är angelägen om att våra duktiga tjänstemän ska 
vara spelbara i förhandlingarna, förklarar Lena Ek.
Trots att förhandlingarna om en förlängning av Kyotoavtalet och ett 
nytt mer omfattande klimatavtal från 2020 enligt planen ska avslutas i 
morgon, fredag, har hon bokat hemresa först på söndag.



Går det så långsamt att det finns en risk att det inte blir någon 
förlängning av Kyotoavtalet?
– Jag tycker att vi borde hinna med det, säger Lena Ek – utan att låta 
övertygad.
Fakta. Mötet
”Sluta gräla", uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-mon i sitt 
tal på klimatmötet i Doha.
Förhandlingarna bromsas av Ryssland, Kina och USA. EU-landet 
Polen kan blockera förhandlingarna om inte landet får betalt för sina 
outnyttjade utsläppsrätter.
Samtidigt överväger Japan att på grund av kärnkraftskatastrofen 
backa från löftet att till 2020 minska växthusgasutsläppen med 25 
procent jämfört med 1990.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 7 dec 2012:

“Svensk konsumtion får allvarliga effekter 
på miljön”
“Sverige visar att det går att förena BNP-tillväxt och minskade 
utsläpp. Men vår egen konsumtion är inte lika klimatvänlig när 
det gäller exempelvis importerade varor från Kina. Detta måste 
vägas in om vi ska bidra till att bromsa den globala uppvärm-
ningen. “

“FN:s klimatmöte i Doha går in på slutvarvet, med stor risk för ett 
ännu ett fiasko. Tidpunkten för mötet är inte den mest lyckade: Europa 
är inne i en djup ekonomisk kris, USA är inriktat på egna budgetpro-
blem och Kina är inne i ett politiskt maktskifte.
Sedan tidigare finns stora motsättningar som försvårar framsteg. 
Kyotoprotokollet, som snart löper ut, blev aldrig godtaget av USA. 
FN:s stora klimatkonferens i Köpenhamn för tre år sedan misslycka-
des, eftersom tillväxtländer som Kina, Indien och Brasilien inte kunde 
enas med OECD-länderna (USA, EU, med flera).
En global skatt på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser behö-
ver ändå inte betyda avskräckande kostnader. Det väger tungt på 
plussidan att man undviker katastrofer som kan följa med den globala 
uppvärmningen. Detta, som visades av den så kallade Sternrapporten, 
är numera en relativt etablerad uppfattning.
Ändå har det hittills varit omöjligt att komma till en fungerande glo-
bal överenskommelse. Starka nationella intressen står mot varandra 
och de enskilda länderna känner inget tvång att nå resultat. Klimatho-
tet är långsiktigt och hamnar inte högst på den inhemska dagord-
ningen, trots att närmaste tidens beslut blir avgörande för om den 

globala uppvärmningen ska kunna bromsas.
Därför blev det en viktig påminnelse när Världsbanken nyligen 
publice-rade en rapport som beskriver de bistra konsekvenserna vid en 
temperaturhöjning med fyra grader. Så långt ska det, förhoppningsvis, 
inte behöva gå. Men däremot måste man vara beredd på att genom-
snittstemperaturen stiger med mer än de två grader som ofta anges som 
en övre gräns.
Anpassning till betydligt varmare klimat blir därför en nödvändig-
het. Det ligger redan i förlängningen av den temperaturhöjning på 0,8 
grader som har inträffat, eftersom bromssträckan är så pass lång, Men 
skadorna, även ekonomiskt, kan bli högre än vad som egentligen hade 
varit nödvändigt.
I brist på fungerande globala överenskommelser får man söka andra 
lösningar. Sådana finns redan, både inom EU och i enskilda länder 
med mer eller mindre ambitiösa klimatmål. Men det går att komma 
vidare: den europeiska handeln med utsläppsrätter kan förändras i mer 
restriktiv riktning, så länge det inte får till följd att produktionen flyttas 
till andra delar av världen.
Ekonomiska styrmedel är ofta de mest effektiva när det gäller att 
påverka både företag och hushåll. Det går att förena BNP-tillväxt och 
minskade utsläpp av koldioxid, vilket Sverige ger exempel på (se gra-
fiken).
I vårt fall är detta också ett resultat av att elproduktionen i huvudsak 
kommer från vattenkraft, kärnkraft och biobränslen – inte från olja, 
gas eller kol.
Konjunkturinstitutet menar i den nya rapporten ”Miljö, ekonomi och 
politik” att Sverige ser ut att klara sina åtaganden vad gäller klimat-
målet för 2020 – att utsläppen till dess ska ha minskat 40 procent 



jämfört med 1990. Däremot krävs ytterligare insatser för att kunna gå 
mot ännu lägre utsläpp fram till 2050.
Men detta är inte hela sanningen, eftersom svenskarnas konsumtion 
är mindre klimatvänlig. Vi importerar varor, exempelvis från Kina, där 
produktionen medför stora utsläpp av koldioxid. Sammantaget handlar 
det då i stället om en ökning av utsläppen med tio procent sedan 1990, 
enligt Stockholm Environment Institute.
Globalt sett är effekten lika allvarlig som om tillverkningen hade skett 
i Sverige. Men slutsatsen av detta är inte att sätta stopp för importen. 
Däremot bör man väga in även dessa klimateffekter när de svenska 
målen sätts upp.
Sverige är litet i det stora sammanhanget med 0,1 procent av världens 
samlade utsläpp och förmår inte ensamt särskilt mycket. Men vi bör 
göra rätt för oss, också för att ha en tydlig röst på den internationella 
arenan där klimatfrågorna till sist avgörs.

Johan Schück  johan.schuck@dn.se “
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DN 8 dec 2012: 
Klimatmötet.

“Dödläge i Doha”
“Klimatförhandlingarna i Doha går in på övertid. Samtidigt som 
vetenskapliga rapporter varnar för att klimatförändringarna går 
snabbare än väntat hade världens politiker svårt att komma 
överens om innehållet i en förlängning av Kyotoprotokollet. De 
höjda ambitioner som miljörörelsen kräver lyser med sin från-
varo. “

“Fredagen var enligt tidsplanen sista dagen för konferensen i Qatars 
huvudstad. Men sedan Kina, Ryssland och Ukraina bromsat förhand-
lingarna och Polen hotat att blockera EU från att agera gick FN-konfe-
rensen in på övertid i går kväll.
– Vi har enorma problem, medgav miljöminister Lena Ek (C) för TT.
En strimma av optimism kunde dock skönjas om att åtminstone en 
förlängning av Kyotoavtalet skulle kunna komma till stånd. Däremot 
är det trögt att lägga grunden för ett mer ambitiöst klimatavtal som ska 
gälla från 2020.

– Jag tror att det blir en förlängning av Kyotoavtalet. Men frågan är 
hur innehållet kommer att se ut, säger Jens Holm (V) som represen-
terar riksdagen i Doha.
Kyotoprotokollet, vars första period löper ut vid årsskiftet, är det 
enda bindanade avtalet om en minskning av koldioxidutsläppen. Men 
det omfattar mindre än 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser 
eftersom inget av de två största utsläppsländerna – USA och Kina – 
bundit sig för utsläppsminskningar.

På hemmaplan fortsatte samtidigt debatten om Sveriges roll. Miljö-
partiet ställde finansminister Anders Borg (M) mot väggen i riksdagens 
kammare om varför Sverige tar sitt klimatbistånd från den ordinarie 
biståndsbudgeten. Men Borg viftade bort kritiken.
– Det stämmer inte. Sverige är det land som tar störst ansvar i klimat-
frågan, sade Borg till DN efteråt.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 9 dec  2012:
Klimatmötet.

“Nytt avtal får skarp kritik”
“Kyotoavtalet förlängs med åtta år till 2020. Men avtalet i Doha 
får skarp kritik. Bekymmersamt att man inte kan hålla tvågra-
dersmålet, säger miljöminister Lena Ek. Egentligen har man inte 
uppnått något, kommenterar Naturskyddsföreningen. “

“Klimatmötet blev dramatiskt ända in till lördagens sista övertids-
timme när de nära 200 nationernas representanter efter tolv dagars för-
handlingar skulle ta beslutet om en förälngning av Kyotoavtalet.
I samma stund begärde Rysslands representant ordet men fick i stället 
se ordföranden Abdullah bin Hamad Al-Attiyah klubba igenom för-
slaget och Rysslands representanter lämnade då i vredesmod salen för 
att senare återkomma.
Ryssland har hela tiden varit emot en förlängning av Kyotoavtalet 
tillsammans med Vitryssland och Ukraina. Det tog nio timmar av för-
handlingar på golvet under lördagen för att få de tre länderna att skriva 
på avtalet. Men de lämnade samtidigt en deklaration där de noterade 
vad inte tycker är bra med avtalet.
Avtalet berör enbart femton procent av världens utsläpp av växthus-
gaser, och innebär bland annat att de berörda länderna inte längre kan 
använda sig av gamla utsläppsrätter och att en rad industrialiserade 
länder, bland annat EU-länderna, förbinder sig att minska sina kol-
dioxidutsläpp fram till 2020.
Sveriges miljöminister Lena Ek säger att Sverige har fått igenom de 
mål som man hade inför mötet. Bland annat har en rad gamla för-
handlingsfrågor kunnat avslutas.

Men hon är besviken över att det är för lite långsiktiga satsningar och 
att man inte kan hålla tvågradersmålet.
–  Nu menar forskarna att vi landar någonstans kring fyra grader. Det 
är mycket bekymmersamt säger Lena Ek som deltagit vid förhand-
lingarna i Doha.
– Men vi har ändå fått mycket positivt gjort, och nu gäller det att se till 
att vi får med de övriga 85 procenten av utsläppen när vi arbetar med 
klimatfrågorna i framtiden.
Greenpeace kallar avtalet ett ”praktfiasko”.

– Inom miljörörelsen råder en jättestor ilska och besvikelse, samma 
sak bland de länder som bli drabbade, säger Martina Krüger, Green-
peace klimat- och energiexpert till TT:
Naturskyddsföreningen kommenterar att avtalet egentligen inte inne-
håller någonting, inga skärpta miljömål eller utsläppsbegränsningar, 
inget beslut om nya pengar till utvecklingsländerna
– Man har kommit överens om att man ska fortsätta en diskussion och 
ha klart skelettet till det nya dokumentet år 2014, säger Svante Axels-
son, Naturskyddsföreningens generalsekreterare till TT.
Några få länder, bland annat USA, har valt att inte skriva under det 
ursprungliga avtalet från 1997. Och i slutet av förra året lämnade 
också Kanada Kyotoprotokollet.
Clas Svahn clas.svahn@dn.se
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “
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“Fakta.
Kyotoavtalet och klimatförhandlingarna
Kyotoavtalet skrevs under 1997 efter FN:s första klimatförhandlingar 
i den japanska staden Kyoto.
Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, har som mål att ut-
släppen av växthusgaser ska minska med 5,2 procent från 1990 till 
perioden 2008-2012. Syftet är att minska den globala uppvärmningen.
Sverige och andra EU-medlemsländer ska enligt det bindande avtalet 
minska sina utsläpp med 8 procent och Japan med 6 procent.
Avtalet omfattar mindre än 15 procent av världens totala koldioxid-
utsläpp. Orsaken är att USA inte skrivit på avtalet och snabbt växande 
ekonomier som Kina och Indien med växande utsläpp inte har några 
åtaganden eftersom de klassas som u-länder i avtalet.
Den första perioden av Kyotoavtalet löper ut vid årsskiftet. Förhand-
lingarna i Doha med delegater från 190 av FN:s medlemsländer har 
bland annat handlat om att förlänga detta avtal, vilket man nu lyckats 
med.
Förhandlingarna har också handlat om hur ett nytt klimatavtal från 
2020 ska se ut när Kyotoavtalet löper ut. Där finns ännu inga överens
kommelser.
Fyra frågor …
… till John Rockström, professor i naturresurshushållning vid 
Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Center.
1. Vad är positivt med avtalet i Doha?
– Att det blir en förlängning av avtalet. All vetenskap pekar på att 
världen som helhet snabbt måste minska utsläppet av växthusgaser. 
Det behövs ett globalt bindande klimatavtal, och Kyotoavtalet är det 
enda bindande avtal vi har. Det är bättre än att inte ha något alls. En 
annan positiv aspekt med en förlängning är att det är vad världens 
fattiga länder kräver av världens rika länder, en markering av att de 

rika länder som varit huvudorsak till klimatproblemen erkänner sitt 
ansvar och fortsätter arbetet med att bidra till utsläppsminskningar.
2. Vad är negativt?
– Två saker: att det bara berör ett fyrtiotal länder och femton procent 
av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det är fullständigt otill-
räckligt. Det andra negativa är att förlänga Kyotoavtalet med åtta å, 
ända fram till 2020. Det kommer att försena ett globalt bindande avtal 
som kan ersätta Kyotoavtalet. Det finns en risk nu att vi slappnar av i 
arbetet med att få ett ersättningsavtal till Kyoto. Målet var en gång att 
det skulle ske 2009 i Köpenhamn, efter tre föregående år av arbete. Nu 
permanentar vi att det vi inte uppnådde 2009 inte kommer att nås 
förrän tidigast 2020.
3. Vad betyder avtalet för försöken att stoppa temperaturök-
ningen?
– Dohaavtalet tar oss inte ner till en ökning på högst två grader. Det 
finns inte chans till det, och det finns det heller inte någon som tror. 
Man måste ha klart för sig att detta är en partiell överenskommelse för 
att försöka se till att världens stora utvecklingsländer (läs Indien, Kina, 
Brasilien) fortsätter att vara konstruktiva i förhandlingarna.
4. Vad är viktigast att gå vidare med nu?
– Det ena är att fokusera på att nå ett bindande globalt klimatavtal för 
alla världens länder. Nu ska en text finnas 2015 som ska tillämpas 
2020. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det alldeles för sent. Den 
globala utsläppskurvan för växthusgaser måste böjas senast om två år 
för att vi ska ha en 60-procentig chans att klara en höjning på högst två 
grader. Böjs kurvan efter 2020 blir det mycket tuffare. Det andra är att 
fylla på anpassnings- och teknologifonden och få fart på överföringar 
av investeringskapital för att de snabbväxande utvecklingsländerna 
inte skapar samma typ av oljebaserad konsumtion och välfärd som vi 
har gjort.



DN 10 dec 2012:
På lunch med USA:s energiminister.

“Klimatfrågan börjar med kastrullocket”
“Kommentar. Tekniskt kommer massor av nya ljuspunkter som 
kan hjälpa till att rädda klimatet. Men politiskt ser det mörkt ut. 
Och inte blev det bättre med lördagens överenskommelse på mötet 
i Doha. “

Vid det här laget har ni redan läst om resultaten från FN:s stora klimat-
möte i Doha i Qatar, som har pågått i två veckor. Det bidde en tumme-
tott: en förlängning av Kyotoavtalet fram till år 2020.
Många är åtminstone lite glada åt denna tummetott. Ett fortsatt Kyoto-
avtal är i alla fall bättre än ingenting – bättre än en värld helt utan bin-
dande klimatavtal, som annars skulle ha blivit verklighet redan om tre 
veckor.
Men Kyotoavtalet omfattar bara 15 procent av världens utsläpp. Kina, 
USA och många andra länder med kraftigt växande utsläpp omfattas 
inte alls. Om man tittar historiskt på en kurva över koldioxidutsläpp i 
världen sedan 1997, när Kyotoprotokollet först undertecknades, så 
märks det över huvud taget inte. Utsläppen fortsätter att öka – i takt 
med klimatforskarnas allra värsta scenarier.
Just när slutstriden på förhandlingarna rasade som värst på Dohamötet 
satt jag på en lunch där jag hade en av världens tyngsta aktörer inom 
klimatfrågan till bordet: Steven Chu, energiminister i Obamas rege-
ring. Han fick Nobelpriset i fysik 1997 och har insikt och överblick 
som ytterst få.
Observera att det var en lunchkonversation, inte en skjutjärnsintervju. 
Men jag vill ändå återge vad Steven Chu berättade för mig.

Vad gäller tekniken är han mycket optimistisk. Han tror att vindkraft 
kan hävda sig kommersiellt i USA inom kanske fem år och solkraft 
inom tio, femton år. Även inom batterier – som är en flaskhals för 
bland annat elbilar – finns mycket lovande forskning.
Att effektivisera energiförbrukningen har enorm potential, även eko-
nomiskt. Tänk bara på alla arbetstillfällen som skulle uppstå om alla 
hus i USA isolerades ordentligt. Och hur mycket pengar husägarna 
skulle tjäna in på några års sikt.
Själv lägger Steven Chu alltid locket på kastrullen när han lagar mat. 
Han är ju fysiker och kan lätt räkna ut hur mycket energi som sparas. 
Men här börjar problemen. Han har till och med svårt att övertyga sin 
egen fru om hur viktigt det är med kastrullock.
Sedan har vi amerikanska folket och amerikanska kongressen och även 
delar av Obamas administration. På finansdepartementet tänker de bara 
på pengar, inte på klimatet, vilket Chu tycker är korkat. Folk som inte 
bryr sig om klimatfrågan är helt enkelt dumma, säger han.
Den enskilt viktigaste faktorn för att hejda den globala uppvärm-
ningen vore att införa en koldioxidskatt. Det har Obama försökt med 
sedan han tillträdde, utan några framgångar.
Konsekvensen är att framtiden ser mörk ut. Med nuvarande utsläpps-
takt marscherar vi mot en fyra grader varmare värld år 2100. Det finns 
också, påpekar Chu, en trettioprocentig sannolikhet att det blir sex 
grader varmare.
Här i Sverige har han irriterat sig lite på alla elektriska ljusstakar som 
folk har i fönstren. Jag förklarar för honom att ljusen är viktiga för oss 
i denna mörka årstid. Det kan han förstå. Men, säger Steven Chu, ni 
borde ha adventsljusstakar med ledlampor. De drar mycket mindre 
ström.
Karin Bojs  karin.bojs@dn.se “

mailto:karin.bojs@dn.se
mailto:karin.bojs@dn.se


“Fakta. Klimatavtalet i Doha

Inga nya mål om utsläppsbegränsningar
Kyotoprotokollet, som skulle ha upphört vid årsskiftet, förlängs till 
2020. Det första protokollet från 1997 kom till med syfte att globalt 
minska utsläppen av växthusgaser.
Det nya protokollet rör endast omkring 15 procent av världens 
utsläpp, då många länder inte skrivit på eller dragit sig ur.
Några nya mål om utsläppsbegränsningar är inte uppsatta. Målet, en 
ny och omfattande klimatuppgörelse i kraft från 2020, ska nås genom 
fortsatt diskussion som är tänkt att leda till ett dokument 2014 och ett 
beslut 2015.
Inte heller ledde förhandlingarna till beslut om nya pengar till 
utvecklingsländerna. TT “



DN 12 dec 2012:
FN:s klimatmöte.

“Världsbankschefen: Klimatföljderna värst 
för de fattiga”
“Det är beklagligt att FN:s klimatmöte i Doha inte gjorde några 
verkliga framsteg, menar Världsbankschefen Jim Yong Kim. Om 
den globala uppvärmningen tillåts fortsätta, blir det en tempera-
turhöjning med fyra grader under de närmaste 50 åren.”

“– Numera råder en stor samstämmighet där 97 procent av forskarna är 
överens. Om de uppsatta klimatmålen inte nås, kan jordens genom-
snittstemperatur komma att stiga med fyra grader fram till 2060, säger 
Jim Yong Kim, som i våras utsågs till ny chef för Världsbanken.
Hans hittills mest uppmärksammade insats gäller klimatdebatten. 
Strax före Dohamötet publicerade Världsbanken en rapport om konse-
kvenserna av global temperaturhöjning med fyra grader.

– Följderna blir förödande, vilket börjar märkas redan nu. Det gäller 
torka och skyfall, stormar och översvämningar. De länder som är 
fattiga drabbas hårdast, såsom när Filippinerna nyligen utsattes för 
stora orkaner, framhåller Jim Yong Kim.
För Världsbanken gäller det både att motverka temperaturhöjningen 
och att stödja anpassningen till ett varmare klimat, till exempel genom 
att ta fram mer motståndskraftiga grödor.
Jim Yong Kim är i Stockholm för att träffa representanter för de nor
diska och baltiska länderna. Det är en viktig krets, inte minst som 
Sverige låter en stor del av biståndet till fattiga länder gå genom 
Världsbanken och tillhör dess främsta bidragsgivare.

– Vi ser tydliga resultat av Världsbankens insatser och hoppas kunna 
komma överens med andra länder om en påfyllning av dess resurser. 
Men faran är att Europa inte når upp till sina åtaganden, beroende på 
krisen, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.
Men det kan också bli tvärtom: att Världsbanken hjälper krisländerna i 
Sydeuropa. Jim Yong Kim drar parallellen till Sydkorea och Indo-
nesien som man tidigare har stöttat och hävdar att samma kunskaper 
kan utnyttjas igen.

– Det gäller att använda den expertis som finns inom Världsbanken 
och att se de framtida möjligheterna bortom dagens problem.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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DN 20 dec 2012:

“Julbordets politiska baksida”
“Svenska politiker har drivit linjen om minskade gårdsstöd till 
EU:s lantbrukare. Dessvärre verkar utgången bli mindre pengar 
till miljö och landsbygdsutveckling.”

Årets stora mathögtid står för dörren. Många handlar hem mjöl till 
pepparkaksbaket, mjölk till risgrynsgröten, skinka till griljering och 
smör till småkakorna. För konsumenterna är det mesta sig likt i butiks-
hyllorna. För producenterna präglas tillvaron däremot av ovisshet. 
Vilka blir spelreglerna för en bransch som kräver långsiktighet, är hårt 
skuldsatt och brottas med dålig lönsamhet? Den politik som sätter 
ramarna för EU:s produktion av mat är inne i ännu en utdragen föränd-
ringsprocess. Oeniga ministrar ska enas, och utan en fastslagen lång-
tidsbudget för unionens totala ekonomiska samarbete är det mer eller 
mindre omöjligt att få en jordbrukspolitik på plats före 2014. Därmed 
riskerar hela nästa jordbrukspolitiska period för åren 2014–2020 att 
försenas.
Som medborgare är det lätt att få intrycket att jordbrukspolitiken 
stått och stampat i samma fålla sedan femtiotalet. I den heta retoriken 
nämns inte de omfattande förändringar som redan skett. Faktum är att 
under de senaste tjugo åren har politiken rört sig bort från marknads-
regleringar och rena produktionsstöd till mer av miljö- och gårdsstöd.
Effekten är tydlig. Smör- och köttbergen är borta. EU är i dag netto-
importör av nöt- och fårkött, frukt och grönsaker. Prognosen för 2013 
är att EU också blir nettoimportör av kyckling. Sverige importerar 
ungefär hälften av all mat vi konsumerar. De hårt kritiserade export-
bidragen och marknadsstöden utgör i dag mindre än tio procent av den 
totala jordbruksbudgeten, till skillnad från början av nittiotalet då 

dessa prisdumpande och konkurrenssnedvridande stöd slukade nästan 
hela jordbruksbudgeten. Jordbrukets andel av EU-budgeten har också 
halverats sedan sjuttiotalet. Av EU-ländernas samlade BNP utgör jord-
bruksbudgeten mindre än en halv procent.
Med detta sagt – mycket återstår att förbättra. Dessvärre pekar för-
slaget som nu manglas av experter och ministrar åt fel håll. Det blir 
mer av krångel och fyrkantig detaljstyrning. Det blir inte heller någon 
större omfördelning av pengar från gårdsstöden till miljöstöden, som 
vore önskvärt och i linje med svenska politikers önskan.
Gårdsstöden är över huvud taget ett dilemma att hantera. Gårdsstöden 
är en betalning till lantbruket för att de håller jordbruksmarken i bra 
skick, ett slags beredskapsstöd om man så vill. Gårdsstöden förhindrar 
att det blir granplanteringar överallt i skogs- och mellanbygder. Åkern 
finns kvar och kan brukas mer intensivt den dag efterfrågan och betal-
ningsviljan för mat stiger, vilket med ökande välstånd i andra delar av 
världen förmodligen inte ligger så långt bort i tiden. Bonden måste 
uppfylla vissa miljökriterier, men behöver inte producera livsmedel på 
marken.
I skogs- och mellanbygder har gårdsstödet bidragit till en fortsatt 
skötsel av markerna. Men i de bördigaste slättbygderna skulle många – 
men långt ifrån alla – lantbruk klara sig ganska bra utan gårdsstöd.
Ett stort problem med gårdsstödet är att det bidrar till högre mark-
priser, och förhindrar strukturomvandling. Stödet kapitaliseras. För 
dem som vill expandera blir det dyrt och svårt att köpa loss mark. Det 
omvända gäller förstås om gårdsstödet snabbt skulle tas bort. Då skulle 
stora delar av det mer småskaliga familjejordbruket, men även större 
högt belånade jordbruk, slås ut. I jakten på lönsamhet skulle mjölk- 
och köttbönder tvingas ha många fler djur än i dag. Det skulle bli ännu 
högre koncentration av intensivt, storskaligt jordbruk i slättbygderna, 
med ökad belastning på miljön. De biologiskt mer artrika skogs- och 



mellanbygderna skulle däremot tappa produktion och betande djur. Få 
svenska politiker som driver linjen om ett slopat gårdsstöd inser nog 
hur mycket pengar de skulle behöva tillföra miljö- och regionalstöden 
(som till hälften medfinansieras från nationella budgeten) för att hindra 
en sådan tudelning av landskapet.
Klart är att de svenska förhandlarna misslyckats kapitalt i Bryssel. I 
det senaste förslaget minskas det svenska landsbygdsprogrammet (i 
vilket miljöstöden ingår) med drygt en femtedel. Det är ju just lands-
bygdsprogrammet som svenska politiker vill värna. Här måste lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson ta strid. Att gårdsstödet kommer att 
finnas kvar i tillkrånglad form, är däremot bortom allt tvivel. Genom 
att ställa högre miljökrav som en form av motprestation från bonden, 
vill EU-kommissionen öka legitimiteten för gårdsstödet. Men alla 
utvärderingar som gjorts i Sverige pekar på att riktade och nationellt 
anpassade miljöstöd är mycket effektivare än mer generella gårdsstöd, 
för att uppnå kollektiva miljönyttor.
Den så kallade ”förgröningen” av gårdsstödet ger liten eller i vissa fall 
till och med negativ miljöeffekt i Sverige. I stället för att mixtra med 
gårdsstödet borde EU harmonisera ländernas miljö- och djurskydds-
lagstiftning. Först då kan lantbruket konkurrera på lika villkor. Frågan 
är till exempel varför finska mjölkbönder ska få ett särskilt ”stöd för 
djurens välbefinnande” för att släppa ut sina kor på sommarbete, me-
dan svenska mjölkbönder har det som ett lagkrav.

Jenny Jewert är vetenskapsjournalist och fristående kolumnist i 
Dagens Nyheter. “



DN 22 dec 2012 :
Skogsbruket.

”Inför miljöskatt på papper – och rädda 
våra skogar”
“En första åtgärd. Vår höga konsumtion av papper är ett allvar-
ligt miljöproblem och påverkar både klimat och biologisk mång-
fald i negativ riktning. För att skydda skogen föreslår vi en miljö-
avgift på alla pappersprodukter som säljs i Sverige motsvarande 
tio procent av försäljningspriset, skriver företrädare för Natur-
skyddsföreningen. “

“Tropiska skogar avverkas och ersätts av plantager. Sverige når inte de 
beslutade miljömålen för skogen. Djur och växter försvinner och de 
urfolk som lever i skogarna får se sin livsmiljö skövlas och tvingas 
flytta. Trycket på skogen ökar över hela världen och allt fler produkter 
baseras på trä som råvara.
Det är därför dags att minska konsumtionen och använda skogen 
effektivt. Att minska papperskonsumtionen är en första viktig åtgärd. 
Därför föreslår vi en avgift på allt papper som säljs i Sverige.
Den globala papperskonsumtionen har nästan femdubblats de senaste 
femtio åren. Sverige ligger på elfte plats bland världens länder. Vi 
använder mer än 200 kg per capita och år. Den genomsnittliga världs-
medborgaren gör bara av med drygt 50 kg per capita och år.
I Sverige är konsumtionen av papper sedan länge alltför hög och vi vill 
även använda skogen för energi till både uppvärmning och fordons-
bränslen, byggnadsmaterial, tyg och mycket annat. Trä kan på många 
områden ersätta fossila material och därför vara en bättre lösning ur 
klimatsynpunkt. Skogen ska alltså räcka till mycket, men det går inte 

att hugga hur mycket som helst och hur ofta som helst utan allvarliga 
negativa konsekvenser.
Att skydda mer skog är en akut och för all framtid avgörande uppgift. 
Men finansiering saknas. Vi vill se realism i skogsfrågan. En förstärkt 
finansiering av skyddet av skog tillsammans med resurseffektiv kon-
sumtion av det virke som tas ut är nödvändiga delar av lösningen.
Naturskyddsföreningen anser mot denna bakgrund att en miljöavgift 
på papper bör införas. En klokt utformad sådan avgift har en dubbelt 
positiv effekt:
1. Den bidrar till finansiering av bevarandet av biologisk mångfald 
genom förstärkt skydd av skogar och andra åtgärder som i dag saknar 
finansiering på relevant nivå.
2. Den ger minskad miljöpåverkan genom dämpning av konsumtionen.
Att låta en miljöavgift omfatta endast papper och inte alla skogspro-
dukter motiveras främst av papperets klimatpåverkan genom produk-
ternas kortare omloppstid. Naturskyddsföreningen har därför låtit 
undersöka effekterna av en rad tänkbara styrmedel för att påverka 
papperskonsumtionen. Utgångspunkterna har bland annat varit att 
styrmedlen ska harmoniera med befintliga regelverk, vara konkurrens-
neutrala, möjliggöra finansiering samt ge största möjliga miljönytta.
Det styrmedel som föll ut som mest lämpat ur dessa och andra aspek-
ter var en miljöavgift på pappersprodukter i grossistledet.
Vi föreslår därför en miljöavgift på alla pappersprodukter som säljs i 
Sverige motsvarande tio procent av försäljningspriset. En sådan gene-
rell avgift skulle påverka alla berörda produktslag lika, och vara kon-
kurrensneutral.
Miljöeffekten består i minskad konsumtion med en beräknad bespa-
ring på två procent eller 32 000 ton papper per år. Detta motsvarar i sin 



tur, lågt räknat, cirka en halv miljon träd eller 12 kvadratkilometer 
skog.
Intäkten till statskassan kan i vårt förslag uppskattas till uppemot två 
miljarder per år, vilket bör användas till en förstärkt satsning på biolo-
gisk mångfald genom skydd av skogar och andra åtgärder som till ex-
empel stöd till markägare i form av naturvårdsavtal och dylikt. Som 
jämförelse är anslaget för biologisk mångfald 1 438 miljoner för näst-
kommande år 2013.
Att skydda mer skog är en akut och för framtiden avgörande uppgift 
såväl nationellt som globalt. I skyddade skogar finns långsiktigt pro-
duktiva ekosystem bevarade, där lever djur och växter kvar som 
tidigare var spridda i de naturliga skogarna men som nu trängts undan.
Skogsbruket, såväl i Sverige som globalt, är den utan jämförelse 
främsta orsaken till utarmning av skogens biologiska mångfald och 
påverkan på dess ekosystemtjänster. Enbart i Sverige är nära 1 800 av 
skogens djur- och växtarter rödlistade, fler än i någon annan naturtyp.
Skogens ekosystem ger många värden och tjänster, att miljöanpassa 
skogsbruket och skydda mer skog är nödvändigt för att vi ska nå våra 
mål för skogen: både miljökvalitetsmålen som riksdagen antagit och 
de mål inom FN-systemet som återigen slagits fast inom ramen för 
konventionen för biologisk mångfald, senast vid mötet i Nagoya i 
Japan. I dag är endast cirka fyra procent av den produktiva skogsmar-
ken i landet skyddad. Det är i den produktiva skogen som nästan alla 
hotade arter har sin livsmiljö.
I strävan efter en hållbar utveckling måste klimataspekterna väga 
mycket tungt i samhällsbesluten: att minimera utsläppen av växthus-
gaser är en av vår tids största utmaningar. Skogens träd binder kol och 
att bevara rika skogar – inte minst på norra halvklotet där det största 
kolförrådet finns i skogen – är avgörande för klimatet.

Virke som tas ut bör främst användas till långlivade produkter, som 
byggnader och möbler, för att låsa fast virkets kol i många decennier – 
eller för att ersätta fossila bränslen och material. I kortlivade träpro-
dukter, som papper som bränns eller läggs på soptipp, återförs kolet i 
form av koldioxid eller metan snabbt till atmosfären och bidrar till 
den globala uppvärmningen.
I dag vet vi att våra största utmaningar är att klara klimatet och bevara 
den biologiska mångfalden – genom att minska papperskonsumtionen 
kan vi ta ett steg i rätt riktning på bägge områdena samtidigt.
Sverige är ett skogsland med en stor produktion av trä och papper. 
Skogssektorn står för drygt tre procent av Sveriges BNP. Merparten av 
pappersmassan och papperet som produceras i landet exporteras. Detta 
genererar stora inkomster till skogsföretagen, skatteintäkter till staten 
och många arbetstillfällen.
Samtidigt är den höga papperskonsumtionen ett allvarligt miljöpro-
blem, trots att träfiber som papper tillverkas av är en förnybar resurs.
Papper är en relativt blygsam utgift för hushållen och en väl avvägd 
miljöavgift på papper kommer sannolikt att få små, om ens några, 
negativa effekter för konsumenterna. Tvärtom kan en sådan miljöskatt 
stimulera en klokare och mer ansvarsfull användning av den värdefulla 
skogsråvaran.
Vi uppmanar därför regeringen att snarast utreda en sådan avgift.
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 
Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen. “



DN 27 dec 2012:
Miljöpolitik.
”Varför brister politikerna när det gäller 
miljömålen?”
“Vad ska vi svara? Politikernas ambitiösa miljömål uppfylls sällan 
eller aldrig. När våra elever frågar oss varför blir vi ofta svaret 
skyldiga. Om politikerna inte vill att väljarna ska dra slutsatsen 
att de har misslyckats, måste de ange en realistisk väg att nå de 
uppsatta målen. Det skulle väcka respekt, skriver ledande forskare 
och samhällsplanerare.”

2Varför minskar inte Sveriges och Europas utsläpp av växthusgaser 
radikalt trots regeringens och EU:s höga målsättningar för 2020 och 
2050? Varför tillåts fortsatt utfiskning av världshaven? Varför saknas 
fortfarande en slagkraftig politik för att stärka hållbar utveckling?
Av de nio kritiska processer som den stora internationella studien 
Planetens gränser pekade ut är det bara en enda – nedbrytningen av 
ozonlagret – som brutits. Det tog decennier men visar att en katastrofal 
utveckling går att stoppa. För de övriga åtta fortsätter läget att för-
värras – framför allt vad gäller global uppvärmning och utarmning av 
biologisk mångfald.
På samma sätt tycks det nu klart att bara två av Sveriges sexton miljö-
kvalitetsmål nås – efter femton år. Varför står inte politikerna för sina 
mål? Varför brister handlingskraften just på miljöområdet?
Det är frågor vi ofta får från miljöintresserade studenter och även från 
andra unga som tänker på sin egen och sina barns hälsa och framtid. 
Vad kan vi svara?
Ett möjligt svar är att politikerna inte förstår situationens allvar. Få av 
dem har naturvetenskaplig utbildning utöver grundskolenivå, och även 
om de får råd av utmärkta experter blir sammanvägningen med ekono-
miska intressen respektlös mot verkligheten – man tycks negligera 

naturlagarnas orubblighet som ”ställer oss alla mot väggen”, för att 
citera Harry Martinson.
Ett annat svar är att politiker och myndigheter inte klarar att hantera 
de komplicerade sambanden mellan tekniskt-naturvetenskapliga, soci-
ala och ekonomiska förhållanden. Det finns lovande försök på lokal 
företags- och kommunnivå, men för att skala upp dem måste redska-
pen för effektiv politik förstärkas. Då måste politikerna bryta de ideo-
logiska blockeringar som i hög grad lämnar ansvaret för planetens 
framtid åt aktörerna på marknaden.
För att utvecklingen ska gå vidare i större skala måste det, i större 
utsträckning än i dag, bli lättare och billigare att värna miljön och 
vårda de ändliga resurserna, och dyrare att förstöra och förslösa dem. 
Det kräver mer omfattande nationella och internationella regelverk, 
och medel för att upprätthålla dem.
En tredje möjlighet är att politikerna inte förmår handla därför att de 
alltför mycket är beroende av särintressen och starka ekonomiska 
krafter. Därför måste sådana intressebindningar deklareras, så att det 
blir tydligare vad som ligger bakom olika beslut och avvägningar.
Det tillväxtevangelium som oreserverat förkunnas tycks vara resultat 
av sådana bindningar: det är bara sant om inte miljön belastas mer, så 
att till exempel utsläppen av växthusgaser minskas kraftigt.
Ett fjärde svar är att politikerna inte har förtroende för att väljarna 
skulle acceptera en omställning mot en hållbar utveckling. Enskilda 
människors livsstil måste förändras, men politikerna vågar inte lita på 
att de har väljarnas stöd. Då måste politikerna ändå våga gå i bräschen 
och uppmuntra den omställningsvilja som finns.
Men det kräver också en rättvis fördelningspolitik så att alla har råd 
med omställningen, och rättvisa spelregler så att inte samhällets 
privilegierade tillåts att ta för sig oproportionerligt ur resurskakan.
Det mest nedslående svaret är att politikerna i praktiken har gett upp, 
att man anser att det inte går att hejda uppvärmningen eller utarm-



ningen av biologisk mångfald. Då blir satsningarna på resursförstöran-
de tillväxt ”Efter oss syndafloden”.
Det ligger säkert något i alla svaren. Därför måste vi kräva mer av våra 
politiker: större respekt för naturen, mer tänkande utanför de invanda 
ramarna, större frigörelse från bindningar till särintressen, mod att 
lägga fram impopulära förslag, och sakligt grundad framtidstro. Det är 
inte bara en from önskan, det tycks vara en nödvändighet för att värl-
den inte ska bli svår eller omöjlig att leva i.
Det finns mycket att ta tag i. På politikområde efter politikområde är 
bristerna i dag uppenbara: investeringar i infrastruktur gynnar i alltför 
liten utsträckning miljövänliga transporter, lagstiftningen om skog och 
landskap gynnar i alltför liten utsträckning biologisk mångfald, skatte-
sänkningar gynnar i alltför liten grad miljöförbättrande investeringar 
och i alltför hög grad miljöförstörande konsumtion.
Mer forskning behövs om hur en omställning ska kunna ske. Rege-
ringen har under senare år ökat anslagen för forskning, men koppling-
arna till hållbar utveckling är svaga. För att kunna möta de svåra ut-
maningarna krävs mer forskning om värderingar, demokrati, religion 
och sociala omställningsprocesser, helt nödvändig för att dessa svåra 
utmaningar skall kunna mötas framgångsrikt.
Läget är allvarligt. Den nuvarande politiken är hycklande, den skapar 
misstro och, kanske mest allvarligt, den legitimerar passivitet hos alla.
Om politikerna inte vill att väljarna ska dra slutsatsen att de miss-
lyckats, måste de ange en realistisk väg att nå de uppsatta målen. 
Vägen kan vara svår att gå, med inbyggda politiska risker. Men en 
sådan politisk hållning skulle väcka respekt.
Sverker Sörlin litteratur@dn.se “
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“Kungen talade sig varm för klimatet”
“Kungen lade stor vikt vid miljön i sitt traditionella jultal.
– Fler i vår värld måste förmås att gå från ord till handling i miljö- och 
klimatfrågan. Och i denna uppgift har Sverige en fortsatt viktig roll att 
fylla, sade Carl XVI Gustaf.
Kungen passade även på att tacka för alla lyckönskningar i samband 
med prinsessan Estelles födelse. Att tillsammans med drottning Silvia 
bli morfar och mormor var en stor händelse, sade kungen.
TT “
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725- 729 mer detaljerat:

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.

7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. 
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala 
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414 
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella 
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus. 
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517 
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder. 
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga 
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193 
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194 
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198 
Elektricitetsverk.

7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der 
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524 
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o 
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529 
Övriga merkantila byggnader.

7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga 
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
 72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för 
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till 
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d 
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 
66/69.

7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
 Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem. 
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

7256 Fångvårdsanstalter od.
 72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Upp-
fostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.

7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbygg-
nader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. 
Paviljonger o.dyl.

7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
 72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. 



Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader 
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. 
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. 
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och 
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. 
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.

726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Bygg-
nader vid vallfartsorter

727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. 
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska 
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och 
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier. 

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798 
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på 
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder 
Baracker. 
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222 
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224 
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus. 
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus. 
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande 
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus. 
7284 Klubbhus. Föreningshus. 
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och 
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar. 
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen. 
7286 Lantgårdar. Bondgårdar. 
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor. 
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers. 
72877 Husbåtar. 
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott. 
72883 Herrgårdar. 
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.

729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.  



DN 3 sep 2012: 
Bostadspolitik.

”Enklare byggregler ska lösa studenternas 
bostadskris”
“ Nytänkande. Redan nästa år införs nya regler som ska stärka 
hyresrätten. På sikt handlar det om skattesänkningar på 1,5 mil-
jarder per år. Samtidigt vill regeringen förenkla reglerna för 
byggande av studentbostäder. Boverket kommer att få uppdraget, 
skriver bostadsminister Stefan Attefall. “

“Under de senaste tjugo åren har Sverige byggt alldeles för lite bostä-
der. Omkring hälften av vad våra nordiska grannländer har byggt och 
långt under snittet inom OECD. Trots att nu efterfrågan kraftigt ökar 
så svarar inte marknaden upp med att bygga så många bostäder som 
behövs. Studenterna tillhör de som drabbas hårdast. Det är något jag 
varken kan eller vill blunda för som bostadsminister.
Regeringen har genomfört flera åtgärder för att underlätta byggandet, 
och fler planeras. Vi har en ny plan- och bygglag som bland annat ger 
kommunerna maximalt tio veckor på sig att ge besked om bygglov. En 
ny instansordning är införd för överklagandeärenden, enhetligare och 
tydligare än förut. Vi har ett nytt hyressättningssystem och nya förut-
sättningar för allmännyttan för att skapa långsiktigt bättre villkor för 
hyresrätten.
Vi ägnar två separata utredningar för att se på vilka sätt hyresrätten 
som upplåtelseform kan stärkas. Från och med 2013 sänker vi fastig-
hetsavgiften för flerfamiljshus. För alla nyproducerade bostäder för-
länger vi samtidigt undantaget från fastighetsavgift från fem till 
femton år och likaså tiden då en fastighetsägare som bygger nytt kan ta 

en hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna från tio till femton år.
Totalt handlar det om skattesänkningar på 580 miljoner kronor för 
2013 och långsiktigt med drygt 1,5 miljarder kronor årligen. Allt för 
att skapa bättre villkor för befintliga och nya hyresrätter.
Vi är i färd med att se över planprocessen från det att detaljplanen är 
beslutad till att huset står färdigt, en väg som i dag är krånglig och 
slingrig och måste rätas ut. Regeringen gav i våras Boverket i uppdrag 
att förtydliga bostadsförsörjningslagen och införa en regional dimen-
sion. Detta för att understryka kommunernas ansvar för att planlägga 
för bostäder. En kommun med ett universitet i grannkommunen har 
också ansvar för försörjningen av studentlägenheter. Förslaget är in-
lämnat och det bereds för närvarande.
Vi vill också underlätta uthyrningen av privatbostäder för att få loss 
fler bostäder snabbt, bland annat genom att höja schablonavdraget för 
inkomst av uthyrning.
En grupp som verkligen känner av bostadsbristen är studenterna. När 
det gäller studentbostäder har regeringen redan gett vissa lärosäten 
möjlighet att på prov tillhandahålla bostäder åt studenter, en möjlighet 
som inte fanns tidigare. Boverket har också infört lättnader i byggreg-
lerna för studentbostäder, vilket innebär att några kvadratmeter kan 
sparas och byggandet kan göras billigare.
Nu måste vi ta ett kliv till. I budgetpropositionen för 2013 presenterar 
regeringen ytterligare åtgärder för att öka byggandet av bostäder för 
ungdomar och studenter. Reglerna för att bygga måste förenklas och 
det avsevärt. Det finns starka skäl att ha så få och enkla regler som 
möjligt för studenter och ungdomar. De efterfrågar mindre, billigare 
lägenheter och bor i regel i dessa lägenheter under kortare perioder. 
Det gäller i synnerhet studenter.



Det finns i dagens regelverk ett tydligt stråk av social ingenjörskonst. 
En vilja från myndigheterna att berätta hur lägenheterna ska utformas. 
Som om byggare och ungdomar själva inte kan avgöra detta. Jag får 
ofta på mina resor och möten med byggherrar, fastighetsägare och 
studenter höra att de snåriga och i vissa fall helt onödiga byggreglerna 
sätter käppar i hjulen för att bygga många av de små lägenheter som 
unga och studenter så väl behöver.
 Boverket kommer därför att få i uppdrag att skära i byggreglerna för 
studentbostäder. Fram till i vår ska varenda regel ifrågasättas. Utgångs-
punkten ska vara att endast regler som är grundläggande för 
människors säkerhet och hälsa ska vara kvar. Jag hör till exempel att 
studenterna inte använder gemensamhetsutrymmen på samma sätt som 
förr.
Svaret hittills har varit att de förmodligen inte är tillräckligt inbjudan-
de eller ligger fel placerade. Men det korrekta svaret kanske är så 
enkelt att dagens studenters livssituation ser annorlunda ut än för till 
exempel tjugo år sedan och behovet av gemensamhetsutrymmen där-
för har minskat? Man umgås på krogen, på biblioteket eller hemma 
hos varandra. Varför då insistera på gemensamhetslokaler i regelverk-
et?
Tillämpningen av riktvärdena för buller är ett annat konkret exem-
pel på hur byggandet av små lägenheter kan försvåras. I denna del ska 
Boverket se över hur bullerhanteringen vid planering av bebyggelse 
kan förenklas genom lämpliga förtydliganden av hur reglerna bör 
tillämpas i praktiken. Men vid sidan av det måste vi hitta en långsiktig 
lösning på myndigheternas hantering av bullerfrågorna. Det samord-
ningsarbete som pågår mellan berörda myndigheter, Boverket, Natur-
vårdsverket och Socialstyrelsen, måste intensifieras.
Även byggföretagen har en hemläxa att göra. Organisationen 
jagvillahabostad.nu har tillsammans med branschen visat att det går att 

bygga smått och billigare om man tänker till ett extra varv, om man 
ifrågasätter och prövar. Jag träffar regelbundet företagare på mina 
resor runt om i landet som lyckas kapa kostnader och bygga billigt. 
Min ambition är därför att på olika sätt stimulera nytänkande och nya 
lösningar när det gäller att bygga smått och yteffektivt. De goda 
föredömena måste spridas.
Allt löses inte med enklare regler, men att förenkla dem är en av 
bitarna i det pussel regeringen håller på att lägga. Vi måste våga tänka 
nytt och ompröva gamla sanningar. Det finns ett talesätt när man 
skriver texter: kill your darlings. Det är precis vad jag ger Boverket i 
uppdrag att göra när det gäller regelverket.

Stefan Attefall (KD) Civil- och bostadsminister “

“I korthet. Bostadssatsningen
Regeringen vill förenkla reglerna för byggande av studentbostäder. 
Boverket kommer att få uppdraget att förenkla byggreglerna.
Dessutom kommer fastighetsavgiften för flerfamiljshus att sänkas från 
nästa år. Det är en av flera åtgärder för att stärka hyresrätten.
Totalt handlar det om skattesänkningar på 580 miljoner kronor för 
2013 och långsiktigt med drygt 1,5 miljarder kronor årligen. “



DN 13 nov 2012: Djurgården. Konstsalongen byggs ut.
“Tävling lyfter Liljevalchs”
“Liljevalchs ska renoveras och byggas ut och Stockholms stad 
planerar en arkitekttävling för utbyggnad av den k-märkta konst-
hallen.”

“Liljevalchs fyller hundra år 2016 och byggnaden har med tiden delvis 
blivit omodern och sliten. Utställningslokalerna bedöms numera som 
otillräckliga, toaletter är en bristvara, fastigheten är sedan länge mogen 
för stambyte och miljön skulle må bättre om Liljevalchs och 
restaurang Blå porten fick fjärrvärme.
Det har länge pratats om en renovering och en tänkbar utbyggnad av 
den kosthall som ritades av Carl Bergsten och är blåklassad – den 
högsta bevarandeklassen en byggnad kan få. Men det är känsligt att 
bygga på Djurgården och det är inte lätt att bygga ut en kulturmärkt 
byggnad utan att förvanska den.
I stadshusbudgeten för de närmaste åren finns en satsning på 
Liljevalchs med. Det första steget är en utredning av villkoren för 
renovering och utbyggnad och förutsättningarna för en arkitekttävling.
I Stockholms stads nya arkitekturplan lyfts behovet av flera stora och 
små arkitekttävlingar fram och en utbyggnad av Liljevalchs är en 
uppgift lämplig för en tävling.
Utbyggnaden kommer med all sannolikhet att göras på parkeringen vid 
Falkenbergsgatan bakom konsthallen.
Tanken är att projektet ska stå klart lagom till hundraårsfirandet 2016 
men fastighetskontoret varnar för att det är komplicerat projekt och 
den detaljplan som görs kan komma att överklagas. Det gör att det är 
osäkert om allt kan vara klart till 2016.
Vid sitt nästa sammanträde ska fastighetsnämnden ge klartecken för att 
använda fem miljoner på att detaljutreda renovering och utbyggnad.      
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “

mailto:anders.sundstrom@dn.se
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DN 13 nov 2012:

“Torgen ska bli mer attraktiva”
“Hötorget är för hetsigt, Östermalmstorg för dött på kvällarna 
och Medborgarplatsen för otryggt. Nu ska Stockholms salutorg bli 
mer attraktiva mötesplatser, hoppas politikerna. “

“– Hela grejen är att vi vill hjälpa till så vi får mer människor på 
torgen, säger fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).
På Hötorget rör sig människor längs kanterna i stället för att gå in 
bland stånden. Det vill staden ändra på.
”Upplevelsen med platsen ska fortfarande vara livlig, men gå från en 
mer hetsig till pulserande torgkänsla”, står det i det ärende politikerna i 
fastighetsnämnden ska ta ställning till i nästa vecka.
Hur ska ni få bort hetsigheten, många undviker påstridiga 
försäljare?

– Vi ska inleda samtal med torghandlarna, både om hur stånden ska 
placeras men också om hur man bemöter dem som går där, säger 
Madeleine Sjöstedt.
Hötorget ska också få fler sittplatser och ett mer varierat utbud.
Östermalmstorg är ganska tomt när uteserveringarna inte används och 
på kvällarna är det dunkelt. Torghandeln är begränsad och staden vill 
ha ut fler handlare från saluhallen på torget.
– Vi behöver mer aktiviteter där på kvällarna. Alla möjliga aktiviteter, 
mer uteserveringar och när det är varmt kan man tänka sig teater och 
musik. Men det får inte vara så hög ljudnivå, det är många som bor 
där, säger Madeleine Sjöstedt.

Medborgarplatsen upplevs också som mörk, otrygg och opersonlig när 
uteserveringarna är stängda. Torget är mer av en transportsträcka mot 
Södra station än en folklig plats och knutpunkt på Söder, visar 
analysen.
– Det är ganska otillgängligt som det är i dag. Just nu finns färre 
konkreta förslag om Medborgarplatsen men där ska göras mycket i 
framtiden, även med byggnaderna runt torget. Till exempel måste 
Medborgarhuset renoveras, det är nedslitet och ganska otillgängligt 
som det är i dag, säger Madeleine Sjöstedt.
Någon tidsplan för torgens förnyelse finns inte än.

– Vi måste ta tag i det, men utredningen är bara första skedet, säger 
Madeleine Sjöstedt.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “

“Fakta. 
Hötorget besöks av i snitt 190 000 personer en vardag mellan 8 och 
21. Siffrorna för Medborgarplatsen och Östermalmstorg är 123 000 
respektive 119 000 personer.
Staden har låtit intervjua 100 personer på varje torg. De flesta 
beskrev i första hand torgen så här:
Hötorget som ”livligt och en mötesplats”.
Medborgarplatsen som ”grå och tråkig”.
Östermalmstorg som ”fint och mysigt”. “

mailto:mia.tottmar@dn.se
mailto:mia.tottmar@dn.se


DN 30 nov 2012
Colònia Güell i Barcelona.

“Gaudís vision för fabriksarbetare”
“I utkanten av Barcelona ligger det utopiska fabriksområdet 
Colònia Güell. Här finns fabrik, bostäder och affärer – allt skapat 
av den egensinnige mästerarkitekten Antoni Gaudí. “

“Nästan alla som besöker Barcelona tittar på den ofullbordade kate-
dralen Sagrada Família. Betydligt färre tar sig till arkitekten Antoni 
Gaudís andra halvfärdiga kyrkobygge, som ligger i Colònia Güell 
ungefär en mil från Barcelonas centrum.
Många som betraktat Antoni Gaudís fantasifulla och egensinniga 
byggnader har nog undrat hur karln kunde få hållas. Svaret är Eusebi 
Güell, en av Kataloniens första industrialister. Tack vare rikedomar 
från sin textilindustri fick han möjlighet att finansiera Antoni Gaudís 
arkitekturexperiment, och snart uppstod en stark vänskap mellan de 
båda männen.
Colònia Güell är en sorts bruksort, uppbyggd kring en fabrik i utkan-
ten av Barcelona, och den skapades för att förhindra att revolutionära 
idéer skulle spridas bland arbetarna i familjen Güells textilindustri.
Då, i slutet av 1800-talet, hade fackföreningsrörelsen börjat växa i 
Katalonien. Eusebi Güell var rädd för att strejker och oro, och kom på 
att den bästa lösningen vore att flytta på både arbetare och arbetsplats. 
Om arbetarna hölls isolerade från arbetare i andra fabriker, en bra bit 
utanför stadens centrum, så skulle nya idéer inte få fäste lika lätt.
Inte heller skulle arbetarna i hans fabrik få anledning att klaga. Eusebi 
Güell bestämde sig för skapa ett idealsamhälle med allt nödvändigt: 
bostäder, skolor och butiker, så att det sällan fanns skäl att bege sig 
därifrån.

Antoni Gaudí anlitades för uppdraget, och han knöt till sig en grupp 
unga arkitekter, vars arbete han noga övervakade. Det nya området 
Colònia Güell började byggas 1898. Bland det första som uppfördes 
var bostadslängor, 80 kvadratmeter stora hus för arbetarfamiljerna, 90 
kvadratmeter för förmännen och 120 kvadratmeter för högre chefer.
Även kvinnorna arbetade, när de fick barn hade de rätt till fyra dagars 
ledighet, och sedan lämnades spädbarnen till Colònia Güells barn-
krubba (men i fabriken fanns amningsrum dit barnen fördes på be-
stämda tider). Småflickor undervisades av nunnor fram till att de blev 
åtta år, och ansågs mogna att börja arbeta i fabriken. Arbetarfamil-
jernas söner kunde däremot få längre utbildning bekostad av företaget, 
om de visade prov på begåvning.
Men det som den djupt religiöse Antoni Gaudí lade ned mest av sitt 
hjärta i, var områdets kyrka. Den skulle bli något som världen aldrig 
skådat, och Gaudì experimenterade med återvunnet material, som ratat 
tegel, gammal cement och skärvor från en keramikfabrik.
Medan Antoni Gaudì entusiastiskt slösade pengar på kyrkobygget, så 
började Eusebi Güells hälsa att vackla. Snart blev han så svag att hans 
barn tog över alla beslut som rörde verksamheten.
En av de första sakerna de gjorde var att ge Antoni Gaudí sparken 
under förödmjukande former. Kyrkan lämnades halvfärdig och resten 
av sitt liv ägnade Antoni Gaudí åt Sagrada Família.
Textilfabriken i Colonìa Güell var i bruk till 1975, och ägdes av fa-
miljen Güell till 1945. Numera är de gamla arbetarbostäderna efter-
traktade, för de mindre husen startar försäljningspriserna kring 5 mil-
joner kronor.
Den ofullbordade kyrkan i Colònia Güell började användas ett år efter 
att Gaudí fick överge projektet. Det som skulle ha blivit en krypta 
fungerar som kyrkosal, och det är speciellt populärt att ha barndop och
vigslar i denna kyrka.
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Mer Gaudíarkitektur i Barcelona
Casa Batlló är kanske allra roligast att besöka, eftersom man har till-
träde till nästan hela huset, bortsett från ett par lägenheter där det fort-
farande bor hyresgäster. Interiören är ännu mer intressant än exteriö-
ren. Gaudís ambition var att undvika raka linjer. Passeig de Gracìa 43. 
Casabattlo.es
Casa Milà, som också kallas La Pedrera, byggdes för att överträffa 
Casa Batlló. Huset innehåller Barcelonas första garage. Delar av huset 
kan besökas. Passeig de Gracà 92,
Palau Güell var familjen Güells hem, och Gaudís första stora uppdrag 
för dem. Hela huset kan besökas. Calle Nou de la Rambla 3-5, 
palauguell.cat
Parc Güell är härlig att vandra omkring i en vacker dag. Gaudí anlade 
parken med dess spiraltformade torn, märkliga trappor och skulpturer. 
I parken ligger också Gaudís bostad, som kan besökas. Parkguell.es
Finca Güell är en park i utkanten av Barcelona, stallen och staketet 
runt egendomen var Gaudis första arbete för familjen Güell. Avda 
Pedralbes 15
Turer med Gaudítema
Barcelona City Tours arrangerar flera olika turer med Gauditema, både 
halv- och heldagsturer, som kostar mellan 400 och 500 kronor, och 
inkluderar inträdesavgifter. Barcelonacitytours.com
Anna Lena Stålnacke “
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DN 13 dec 2012:
“Därför stoppar domstolen nya Slussen”
“Nya Slussen stoppas. Stockholm har inga hållbara skäl att bygga 
skymmande hus framför Glashuset vid Stadsgården, anser mark- 
och miljödomstolen. Nu överklagar Stockholms stad domen som 
indirekt kan göra Slussen till en valfråga.”

“Den 12 december klubbade kommunfullmäktige i Stockholm igenom 
detaljplanen för Nya Slussen efter nästan tjugo år av diskussioner, 
planering, arkitekttävlingar och utställningar. Men det var ett djupt 
oenigt beslut eftersom oppositionen månad för månad blivit mer nega-
tiv till miljardprojektet.
Ett år efter beslutet kom i går mark- och miljödomstolens dom över 
de 157 överklagandena av planen. Stockholms stad får rätt mot 156 
klagande, men vad räcker det när domstolen ger en klagande rätt.
– Regelverket är sådant att vi kan säga antingen ja eller nej, vi kan inte 
bestämma att en liten del av planen ska göras om, förklarar rådman 
Anders Enroth.
Domstolen avvisar alla klagomål från klöverbladskramare som vill 
bevara Slussens form, privata stadsplanerare som ritat egna planer och 
medborgare som dömt ut alltifrån cykelbanor och övergångsställen till 
den krympta utsikten
Men ett klagomål vinner gehör. Atrium Ljungberg AB som äger Glas-
husets kontor med stadens bästa utsikt överklagade de hus som ska 
byggas framför glashuset.
– Våra invändningar handlar både om att glashuset är ett skyddsvärt 
inslag i stadsbilden och att vi som fastighetsägare och våra hyresgäster 
skadas ekonomiskt, betonar Ingalill Berglund, vd för Atrium Ljung-
berg.
Företaget har stora intressen i Slussenområdet och har fört många 
samtal med staden om planen.

– Vi vill verkligen att Slussen byggs om och ser helst att det går 
snabbt, men vi anser inte att husen framför glashusen är motiverade, 
säger Ingalill Berglund.
Atrium Ljungberg har värden för 250 miljoner som i princip förs över 
från privata intressen till Stockholms stad om husen byggs. Just detta 
anser mark- och miljödomstolen vara ett viktigt skäl till att stoppa 
planen.
Varken projektledaren för Slussen, Andreas Burghauser, eller stads-
byggnadsborgarrådet, Regina Kevius (M), hade räknat med att 
domstolen skulle stoppa planen.
– Vi anser att det är en väldigt bra plan. Om man stoppar hus framför 
andra hus blir det omöjligt att bygga något i centrala Stockholm, säger 
Regina Kevius.
Stadens jurister ska nu syna domen med lupp med uppdraget från den 
borgerliga alliansen att se till att den prövas av Mark- och miljööver-
domstolen.
– Vi ger inte upp för det här, säger Regina Kevius. Hon betonar att 
husen framför Glashuset inte bara byggs för att staden ska få in en 
skärv av de åtta miljarder som Slussenombyggnaden beräknas kosta, 
utan att de även byggs för att berika stadsbilden.
Andreas Burghauser tröstar sig med att staden fick rätt mot 156 av 
157 klagande och att alla så här långdragna projekt möter en rad 
bekymmer på vägen.
– I våra tidsplaner har vi räknat med att planen ska överklagas till 
högsta instans, så det här innebär ingen fördröjning, säger Andreas 
Burghauser.
Han räknar då med att Stockholm vinner i högsta instans. Om inte 
måste staden göra en helt ny detaljplan. Det tar tid, men ännu längre 
tid tar det för alla rättsliga instanser att behandla planen som säkert 
kommer att överklagas till högsta instans.



Om mindre än två år är det val. Socialdemokraterna har lovat göra 
Slussen till en valfråga om tillfälle ges och även Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet röstade nej till Nya Slussen. Det är dock inte säkert att det 
inom partierna finns ett enhetligt massivt motstånd mot Nya Slussen. 
Den främste klöverbladskramaren i Stadshuset Tomas Rudin (S) 
framförde i går en vilja att sträcka ut handen över blockgränsen och 
finna en lösning på Slussenfrågan.
Anders Sundström  anders.sundstrom@dn.se “

“Trött på att läsa om Slussen? Här är beslutet i korthet

1 Vad har hänt?
Mark- och miljödomstolen upphävde på onsdagen den nya 
detaljplanen för Slussen.
2 Varför?
Att bygga igen Glashusets vy mot Saltsjön orsakar fastighetens ägare 
stor ekonomisk skada. Det väger tyngre än Stockholms stads behov av 
att få in pengar på att sälja byggrätter, anser domstolen.
3 Vad händer nu?
Stockholms stad överklagar troligen till Mark- och miljööverdom-
stolen. Om onsdagens dom står sig får detaljplanen ritas om och hela 
den tidsödande beslutsprocessen gå i repris. “
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DN 13 dec 2012:
Nya Slussen.
”Nej till Slussen” – då bröt jublet ut”
“Jublet bröt loss och applåderna smattrade i Medborgarhuset 
bland åhörarna i Ljunglöfska salen när beskedet att stadens 
förslag till nya Slussen underkänts kom. “

“Miljöpartiets Stefan Nilsson meddelade mark- och miljödomstolens 
beslut. Det skedde mitt under presentationen av Plan B, ett alternativt 
förslag till ombyggnad som i stort låter Slussen återuppstå i nuvarande 
skepnad.
Några timmar senare sitter fem av Plan B:s skapare och företrädare 
och pustar ut.
– Glada? Nej, det var helt väntat att miljödomstolen skulle säga nej, 
säger Lennart Klaesson och försöker se allvarlig ut. Han lyckas så där, 
det liksom rycker hela tiden i hans mungipor. Uppåt.
– Jag är kanske lite förvånad att det var just på denna punkt som dom-
stolen valde att stoppa planen, det fanns minst tio andra allvarligare 
punkter som den kunde underkänna. Vi trodde förslaget skulle falla på 
bussterminalen som skulle sprängas in i Katarinaberget.
Tor Edsjö menar att det råder en genuin osäkerhet om den underjordis-
ka terminalen.
– När de skulle bygga en liknande anläggning i Helsingfors blev det 
totalförbud mot biogasbussar på grund av risken för explosioner och 
det blev förbud mot att ledbussar skulle få backa där inne.
Även om staden vunnit i miljödomstolen i går, återstår en lång rad 
processer innan den plan som den politiska majoriteten i Stadshuset 
antagit kan genomföras.
– Bara en sådan detalj som fastighetsägarna uppe på Katarinaberget, 
säger Lennart Klaesson. De äger ju berget under sina fastigheter och 

många kommer att säga nej till terminalen nere i berget. Då tvingas 
staden ansöka om expropriation och processerna kommer att ta åratal.
Gruppen bakom Plan B har arbetat över ett år med förslaget och häv-
dar att det nu är mycket väl genomarbetat. Det bygger på att Slussen 
rivs, men byggs upp igen med sin speciella klöverbladslösning.
– Bussterminalen placeras där den är i dag, med nära kontakt med 
tunnelbanan, men i en ljus och varm miljö med glaspartier mot bussar-
na och Saltsjön, säger Lennart Klaesson.
Han är övertygad om att Stadshusets plan aldrig blir verklighet.
– Slussen kommer att bli en viktig fråga i valet 2014.
– Stadshusets plan bygger på en idé som var inne på helt fel spår från 
början, säger Tor Edsjö. Det vet Stadshusets tjänstemän som är inblan-
dade i projektet, men de vågar inte säga ifrån. De tror att deras uppgift 
bara är att förverkliga politikernas önskemål. Men teknikerna borde ta 
ett eget ansvar.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “

“DN frågar. Vad tycker du om att Slussenplanen stoppats?
Jenny Holmqvist, 28 år, originalare: – Det hela börjar kännas farsartat. 
Det har varit så många förslag att jag inte har koll längre.

Plan B-företrädarna Sverker Hanson, Tor Edsjö, Lennart Klaesson, 
Johanna Järte och Charlotte Norman vill se Katarinahissen gå igen.

Ragnhild Onsaker, 61 år, biomedicinsk analytiker: – Det var skönt att 
höra. Jag vill ha kvar Slussen som den är.

Jan Pace, 50 år, lärare: – Ett underbart besked. Det var en dålig plan 
med stora motorvägar mitt i Gamla stan.”
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DN 20 dec 2012: 
“Arkitekturmuseets problem är knappast 
namnet”
Arena? Centrum? Eller DAM kanske, Design & Arkitekturmuseet, 
som ett avkKulturdepartementets förslag lyder. Inom kort ska rege-
ringen avgöra vilket namnet blir. Till dess kan man drömma sig till-
baka med ”Om femtio år med Arkitekturmuseet”, förmodligen det 
enda riktigt bestående från det gångna jubileumsåret. Årsboken inne-
håller femtio essäer med anknytning till en, helt kort presenterad, ut-
ställning från varje år. Ett bra upplägg som ger flera nya perspektiv på 
vår egen tid.
Fast det är knappast namnet som är Arkitekturmuseets problem.
När den hårt kritiserade jubileumsutställningen ”Livsmedel” äntligen 
plockas bort i början av januari blir det rätt tomt i lokalerna. Först i 
mitten av juni öppnar nämligen nästa större evenemang, en Jean Paul 
Gaultier-utställning som visats världen runt i ett par år. Säkert sevärd 
men knappast av någon betydelse för form- eller arkitekturområdet här 
och nu.
Arkitektur- och designintresserade får gå in till grannen i stället. 
Moderna museet öppnar den 19januari en utställning om Le Corbusier. 
Arkitekturmuseet tar inte upp tråden. ”Frågan kom upp för sent”, på-
stod museichefen Lena Rahoult i en debatt nyligen. Snudd på skandal. 
Självklart borde man snabbt ha vittjat samlingarna och hakat på. Le 
Corbusier kan ju inspirera till hur många diskussioner som helst – om 
allt från bostäder och sociala strukturer till möbeldesign och 
arkitektens roll i samhället.
Under hösten har kritiken av Arkitekturmuseet synts på många håll. 
”Rädda vårt arkitekturmuseum” vädjade fem tidigare medarbetare och 
arkitekturskribenter i tidningen Arkitekten redan i september. Dennis 
Dahlqvist gick hårt åt cheferna på Sveriges viktigaste designinstitu-
tioner, särskilt Arkitekturmuseets (tidskriften Kritik #18). ”Ett gäng 

inkompetenta tälttanter”, kallade han dem. Bakom kulisserna på Arki-
tekturmuseet pågår ”en systematisk urholkning av substans”, ansåg 
Annica Kvint (DN 24/9). Och arkitekturprofessorn Sven Thiberg 
menade att designen blivit något av ett ok för Arkitekturmuseet och 
skyllde på regeringen som reducerar ”bostadsområdet/.../ till en vara 
på en marknad tillsammans med mode och dataspel”. (Ordfront maga-
sin, nr 6)
Alla är missnöjda. Tonen i kulturdepartementets ”Översyn av form- 
och designområdet” (där namnbytet föreslås) är nästan desperat. Orden 
samverkan och samordning återkommer gång på gång och träffar pro-
blemet mitt i prick. Institutionerna kan inte samarbeta.
I februari stänger Nationalmuseum för renovering. ”Sveriges ledande 
konst- och designmuseum”, enligt marknadsföringen, något som också 
den fina utställningen ”Slow art” bevisar. Där förenas konsthantverk 
och design i en diskussion om tid, kvalitet och tillverkningsprocesser. 
En gratis-app servar den som vill titta på distans, och katalogen går att 
ladda ner på nätet. Generöst och demokratiskt.
Snart kommer platsen för ett temporärt Nationalmuseum Design att 
tillkännages och parallellt med flyttbestyren planeras ”Design nu”, om 
viktiga frågor som hållbar utveckling, interaktivitet och design av 
tjänster. Den utställningen ska vandra runt landet men Arkitekturmuse-
et finns inte med i turnéplanen, samtidigt som väl detta hade varit ett 
naturligt ställe att hyra in sig på av och till?
När Nationalmuseum öppnar igen kommer designdelen att exponeras 
mycket bättre än nu. Varför inte i stället ge Nationalmuseum de extra 
nio miljoner som Arkitekturmuseet får för att sköta designuppdraget? 
Så behöver ingen grubbla mer på namnfrågan.

Lotta Jonson konst@dn.se “
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73 Skulptur o d. Museiverksamheter, 
konstutställning

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.

Libris/SAB:
Bg 	
 Allmänna museer 
Bh 	
 Allmänna utställningar 
Id	
 Skulptur 
Id. 	
 Särskilda perioder 
Id- 	
 Särskilda länder och områden 
Idy 	
 Material, metoder, teknik 
Ii 	
 Konstsamlingar och -utställningar 
Ky	
 Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)
Kya 	
Diplomatik 
Kyb 	
Heraldik 
Kyc 	
Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd 	
Flaggor 
Kye 	
Emblematik 
Kyf 	
 Rang- och titelväsen  Del.
Kyg 	
Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar)  Del.
Kyh 	
Numismatik 
Kyi 	
 Ordensväsen . Del.

(DC, DK 73, 069 ) DC:
730 bildkonst , skulptur
731 Processer, formulär, ämnen av skulptur
732 Skulptur till ca. 500
733 grekiska, etruskiska, romersk skulptur
734 Skulptur från ca. 500 till 1399
735 Skulptur från 1400
736 Carving och sniderier
737 Numismatik och sigillography
738 Keramiska konst
739 Art metallslöjd
069 museum

Från 01d.pdf 
(SAB Id, Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 ) 
                    
730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.
731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 732 Primitiv, 
forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, romersk. skulptur. 734 
Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 736 Sigill, medaljer, 
kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor,  standard. 
737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig bearbetning. 7381/7388 
Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 Trä. 73899 Övriga.

739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od. 
7390 Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar. 
7392 Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394 
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395 
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger. 
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning
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DN 16 dec 2012:
Kultursöndag. Årets bästa konst och form

“5 av årets bästa svenska 
konstutställningar”
“DN:s Birgitta Rubin summerar 2012 års höjdpunkter på konst-
scenen i Sverige.”

1. Helene Schjerfbeck
Waldemarsudde, Stockholm. Visas t o m 24/2 2013.
Jag har svårt att slita mig från Waldermarsuddes förtätade version av 
Helene Schjerfbecks jubileumsutställning från Helsingfors. Här åter-
upptäcker jag hennes ömsinta barnskildringar och sagolika stilleben, 
med en oslagbar färg- och formkänsla. Missa inte den nyupptäcka du-
ken med bebisen som kikar fram bakom mors axel. Eller de avskalade 
självporträtten i dödens väntrum.

2. ”Explosion! Måleriet som handling.”
Moderna museet, Stockholm. 2/6–9/9.
Moderna museets exposé över attacken mot det konventionella måle-
riet och framväxten av performancekonsten var både välgjord och 
vacker. Och landade precis rätt i tiden. Performance och aktivism är 
hetare än någonsin inom konstfältet, vilket inte minst sommarens 
Documenta XIII i Kassel visade.

3. Klara Kristalova
Bonniers konsthall. 25/4–29/7.
Klara Kristalovas keramiska skulpturer är på en gång sensuellt lockan-
de och lite läskiga, med skruvade motiv och glasyrer som syns slem-

miga. Utställningen på Bonniers konsthall gav både en bred och för-
djupad bild av en konstnär som nu även är eftersökt internationellt.

4. Ai Weiwei
Magasin 3, Stockholm. 3/2–10/6.
Magasin 3:s Ai Weiwei-utställning var en kulturgärning. Här fick den 
svenska publiken en pedagogisk genomlysning av världens kanske 
mest omtalade och intressanta konstnär. Både viktiga verk och hans 
gärning som regimkritiker ingick, med utmärkt programverksamhet i 
tillägg.

5. Makode Linde. Retrospektiv 2004–12
Galleri Jonas Kleerup, Stockholm. 17/5–3/6.
Efter den världsomspännande uppståndelsen kring Makode Lindes 
tårtperformance kom den retrospektiva utställningen. Här kunde ingen 
längre ta miste på hans metod och mening. Rasistiska stereotyper 
punkterades både tankeväckande och humoristiskt.

Birgitta Rubin  birgitta.rubin@dn.se “
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DN 16 dec 2012:
Kultursöndag. Årets bästa konst och form

“3 konstskandaler under året”
1 Mest pricksäker: Makode Linde på Moderna museet
Årets stora svenska kulturdebatt började i konsten. Lindes prinsess-
tårta, utformad som en grotesk karikatyr av en svart kvinna, träffade 
rätt i nyllet på den vita, antirasistiska kultureliten. Kladdigast av alla 
blev kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som hjälplöst gick i 
fällan när hon skar en bit av tåekade långt utanför Sveriges gränser.

2 Mest bisarr: Johan Falkman i Hörby kommunhus
En målning som ”en yta, täckt med färg…”? Glöm det. Hörbys mode-
rata kommunalråd Lars Ahlkvist fick ett rasande medborgaruppror på 
halsen när han poserade i romersk rustning för Johan Falkmans nya 
monumentalmålning i kommunhuset. Som vanligt fick konsten klä 
skott för en uppdämd misstro mot den lokala demokratin. Här såg man 
vad de folkvalda egentligen var ute efter. Bli kejsare, förstås. I Hörby.

3 Mest missförstådd: C M von Hausswolff i Lund
Får konsten göra ont? Ett par abstrakta akvareller målade med aska 
från Förintelselägret Majdanek ledde till protester från Simon Wiesen-
thal-centret och fick galleristen Martin Bryder att stänga Carl Michael 
von Hausswolffs utställning i förtid. Så var det ju inte tänkt: von 
Hausswolffs avsikt var förstås att resa sitt personliga Förintelsemonu-
ment, göra det ofattbara verkligt. I stället blev han själv till en för-
övare.

Birgitta Rubin birgitta.rubin@dn.se “
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DN 28 okt 2012:

“Nytt rekord för Otto G Carlsund”
“En rad svenska modernister fick nya prisrekord på veckans moderna 
kvalitetsauktioner i Stockholm, inte bara Nils Dardel med det svind-
lande slutpriset 25 miljoner kronor för ”Vattenfallet”.
Bukowskis sålde även konsthandlarfamiljen Anderssons framsynta 
samling med viktiga verk från 1910- och 20-talet, där Agnes Cleves 
kubofuturistiska ”Vision II” gick bäst med toppnoteringen 937 000 
kronor (inklusive provision). Rekord blev det även för Bo von Zweig-
bergk, Albert Abbe, Malin Gyllenstierna, Knut Lundström och John 
Jon-And. Totalt inbringade samlingen drygt 11 miljoner kronor, som 
ska gå till en ny museibyggnad för familjens Per Ekström-samling.
På Auktionsverkets Moderna sattes nytt rekord för Otto G Carlsund. 
”Aktörerna”, en av hans nio maskinkubistiska väggpaneler för ett 
biopalats i Paris, såldes för hela 7 670 000 (inklusive provision). Erik 
Olsons Mondrianinfluerade komposition drog i väg till 1,2 miljoner 
kronor, medan en del återrop drabbade den högklassiga keramiksam-
lingen Granberger collection. Det högsta slutpriset 76 500 kronor beta-
lades för danskan Alev Ebüzziya Siesbyes stora, strama stengodsskål.

Birgitta Rubin birgitta.rubin@dn.se “

DN 5 dec 2012:

“Museibesöken ökar i Sverige”
Svenskarna går allt oftare på museum, det visar en ny rapport från 
Myndigheten för kulturanalys. Förra året gjordes fler än 18 miljoner 
besök på svenska museer, vilket är den högsta siffran sedan 2006 då 
museerna hade fri entré. De museer som lockade flest besökare under 
2011 var Skansen och Vasamuseet. DN “

DN 21 dec 2012:

“Fri entré en dag i månaden”
“Fri entré på alla statliga museer en dag i månaden. Det föreslår 
Folkpartiet, som inte får med sig de andra allianspartierna på att skippa 
entréavgiften helt och hållet. Motståndarblocket har länge föreslagit att 
de 24 museerna ska vara gratis för besökarna.
– Det är ingen hemlighet att vi har en annan åsikt än de andra i 
alliansen. Med det här förslaget hoppas vi föra frågan framåt några 
steg, säger Christer Nylander (FP).
Fredrik Söderling fredrik.soderling@dn.se “
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74 Konsthantverk, formgivning av 
bruksföremål. Inredning

SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.

Libris/SAB:
Ig 	
 Teckningskonst 
Ig. 	
 Särskilda perioder 
Ig- 	
 Särskilda länder och områden 
Igy 	
 Material, metoder, teknik 
Ih 	
 Konsthantverk 
Ih. 	
 Allmänt: särskilda perioder 
Ih- 	
 Allmänt: Särskilda länder och områden 
Iha 	
 Ornamentik 
Ihb 	
 Industriell formgivning 
Ihc 	
 Textil konst 
Ihd 	
 Konsthantverk i trä 
Ihe 	
 Konsthantverk i metall 
Ihf 	
 Keramik och glas 
Ihh 	
 Inredning 
Ihk 	
 Dräkthistoria 
Ihq 	
 Reklamkonst 
Ihö	
 Övrigt konsthantverk 

(DC, DK 74 ) DC:
740 Teckning & konsthantverk
741 Teckning & teckningar
742 perspektiv (grafiskt)
743 Teckning & teckningar efter ämne
744 Ej tilldelad eller inte längre används
745 Dekorativ konst
746 Textil konst
747 Inredning
748 Glas
749 Möbler och tillbehör
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DN 16 nov 2012:
Piratkopiering.

“Stor spridning av piratkopierade möbler”
“Kopiering är en världsindustri. Och det handlar inte bara om 
märkeskläder, smink och läkemedel. Även piratkopieringen av 
designmöbler växer.
– Fyrtio procent av våra produkter är eller har varit kopierade, 
säger möbelproducenten Johan Lindau, Blå Station.”

“Är du sugen på en ”Ägget”-fåtölj av Arne Jacobsen eller kanske en 
”Åskbollen” av Eero Aarnio – men tycker att priset på originalmöbeln 
är lite svettigt? Lugn, hjälp finns att få där ute på nätet.
Det är bara att googla på ”designmöbler”, så får du lätt upp ett dussin-
tal webbsajter som erbjuder möbelklassiker för en spottstyver jämfört 
med originalpriset. Ofta har möblerna samma namn som originalen, 
men är i de flesta fall billiga kopior i sämre kvalitet, tillverkade i 
Asien.
Säljföretagen utnyttjar i regel det faktum att reglerna för upphovsrätt 
skiljer sig i Europa. I England, Estland och Rumänien gäller upphovs-
rätten för designmöbler som uppnått vad man brukar kalla för ”verks-
höjd”, jämförbart med brukskonst, i 25 år efter upphovsmannens död. I 
övriga Europa är gränsen 70 år.
Det betyder att du kan låta tillverka en dansk Poul Kjaerholm-stol, 
ritad på 1960-talet, i Asien, skeppa den till England och helt lagligt 
bjuda ut den till försäljning på nätet därifrån. Så länge nu England 
behåller sina generösa upphovsrättsregler. En förändring är på gång.
Ett företag som Designers Revolt, startat av bläckpatronmiljonären 
Lennart Nyberg, hymlar inte ens med saken. Han hävdar till och med 

att han gör både kunderna och företagen en tjänst. Kunderna genom att 
ge dem vackra designmöbler till ett överkomligt pris, företagen genom 
att visa att det går att göra tillverkningen effektivare – och billigare.
För kunderna kan det förstås vara lockande att inreda sitt hem med 
designmöbler till budgetpris. Men det finns en hake. Att köpa pirat-
kopior av designmöbler är visserligen lagligt, men det är olagligt att 
sälja dem vidare i ett land där den 70-åriga upphovsrätten gäller. Som i 
Sverige.
Men det är inte bara möbelklassiker som utsätts för kopiering. Det går 
att hitta mängder av kopior även av splitter nya designmöbler.
– Man hinner knappt få ut nya produkter på marknaden innan de är 
kopierade. Det är en fullkomlig tsunami där ute, säger Johan Lindau, 
vd för möbelproducenten Blå Station, som konstaterar att fyrtio pro-
cent av Blå Stations produkter finns eller har funnits i piratkopierade 
versioner.
Mellan 5 och 7 procent av världshandeln består i dag av varor som är 
kopierade, men hur stor andel som är möbelkopior är det ingen som 
vet i dag. Den svenska tullen gör inga beslag och ingen statistik förs 
över piratkopierade möbler.

– Allt fler företag vänder sig till oss för att få hjälp, men de flesta har 
inte råd att driva processer, säger Cecilia Ask Engström vid Trä- och 
möbelfabrikanterna, som för snart två år sedan startade en kampanj 
mot kopieringen, ”Inget slår originalet”.
Kammaråklagare Henrik Rasmusson i Stockholm konstaterar också att 
få fall hamnar på hans bord. Men att sälja vidare en piratkopierad 
möbel är inte helt riskfritt.
– Det kan ge böter eller fängelse i två år, säger han.
Bo Westmar bo.westmar@dn.se “
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DN 16 dec 2012:
Kultursöndag. Årets bästa konst och form

“3 av årets bästa formutställningar. Bo 
Madestrand om formidabel form”
1. Uglycute
Marabouparken
17/2–13/5.
Med sin fulsnygga garageestetik bildade designgruppen Uglycute 
under tidigt 00-tal en egen skola vid sidan av den då allenarådande 
svenska minimalismen. Vårens utställning på Marabouparken i 
Sundbyberg var den första större manifestationen med deras 
miljösmarta gör det själv-design, och ett senkommet erkännande av 
deras lågintensiva inflytande på både konst- och formvärlden.

2. ”Making knowledge”
Gustavsbergs konsthall. 26/5–23/9.
En rad keramiska vaser tuggar sig långsamt fram mot slutet av ett 
löpande band, där de trillar ned på golvet och krossas. Mårten Medbos 
installation på Gustavsbergs konsthall var ett av flera intressanta verk 
om konsthantverkets roll i ett utvidgat konstnärligt fält.

3. ”Ond design”
Röhsska museet, Göteborg. Visas t o m 8/9 2013.
I en värld där design ofta likställs med flärd och lättsmält konsumtion 
har Röhsska valt att lyfta fram formgivningens negativa effekter. 
Resultatet är en tankeväckande utställning om ondskans symboler, om 
nutida slaveri, miljöförstöring och formens inneboende ideologi.

Bo Madestrand konst@dn.se “ 
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75/77 Bildkonst. 
75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto

SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.

Libris/SAB:
Ae 	
 Bokväsen 
Aea 	
 Bokhistoria 
Aeb 	
Skrivredskap och skrivmaterial 
Aec 	
 Boktryckerihistoria 
Aed 	
Bokbandshistoria 
Aef 	
 Redigeringsteknik 
Aet 	
 Bibliofili 
Af 	
 Skrift 
Afa 	
 Skrift- och alfabetshistoria 
Afb 	
 Paleografi 
Afc 	
 Kalligrafi 
Afd 	
 Chiffer 
Ie 	
 Målarkonst 
Ie. 	
 Särskilda perioder 
Ie- 	
 Särskilda länder och områden 
Ieb 	
 Bokmåleri 
Iem 	
 Miniatyrmåleri 
Ien 	
 Muralmåleri 
Iet 	
 Teaterdekorationer 
Iey 	
 Material, metoder, teknik 
If 	
 Grafisk konst 
If. 	
 Särskilda perioder 

If- 	
 Särskilda länder och områden
Ifq 	
 Bruksgrafik 
Ifr 	
 Bokillustration 
Ify 	
 Material, metoder, teknik 
Pn 	
 Fotografi och filmteknik  (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna 	
 Fotografi 
Pnb 	
 Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnd 	
 Vetenskaplig och teknisk fotografi 
Pni 	
 Fotokonst 
Pny 	
 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz 	
 Särskilda fotografer 

75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)                   
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).

DC:
750 Målning & målningar
751 tekniker, utrustning, blanketter
752 Färg
753 Symbolism , allegori , mytologi , legend
754 Genre målningar
755 Religion & religiös symbolik
756 Ej tilldelad eller inte längre används
757 mänskliga figurer och deras delar
758 Övriga ämnen
759 Geografiska, historiska , områden, personer behandling
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760 Grafik , Printmaking & utskrifter
761 Relief processer ( block utskrift )
762 Ej tilldelad eller inte längre används
763 Litografiska (plano) processer
764 Chromolithography & serigrafi
765 Metal gravyr
766 Mezzotinting & processer
767 Etsning & torrnål
768 Ej tilldelad eller inte längre används
769 Posters

090 Handskrifter & sällsynta böcker
090 Manuskript och sällsynta böcker
091 Manuskript
092 Block böcker
093 Incunabula
094 Tryckta böcker
095 Böcker känd för bindningar
096 Böcker noterbara för illustrationer
097 Böcker noterbara för ägandet och ursprung
098 Förbjudna arbeten, förfalskningar och bluffar
099 Böcker noterbara för format

770 Photography & bilder
771 Tekniker och utrustning , material
772 metallsalt processer
773 Pigment processer utskrift
774 Holography
775 Digital fotografering
776 Datorkonst
777 Biofilm och Videografi [1]

778 Fält och typer av fotografi
779 Fotografier

Från 01d.pdf (DC DK)

75 Konstmåleri o d.
 (SAB Ie. DC, DK 75)
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.
                    
76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
 (SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)                   

760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762 
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764 
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643 
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766 
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769 
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.
                   
77 Fotografiskt arbete o d.
(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 
686).

770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material. 
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713 
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o 
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska 
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o 
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck. 
Fotogravyr. 778 Fotografins användnings-områden. 7781 Kopiering. 
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning, 
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto, 
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.
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DN 2 dec 2012:
DN:s fotoskola. Del 5 av 5
“Så kommer framtidens bilder att tas”
“Tredimensionella foton? Ja, hologrammen kan snart vara här.
Utvecklingen går rasande fort i takt med att kamerorna blir allt 
bättre och klarar alltmer. “

“I dag är det självklart att kunna knäppa en bild och sedan genast 
skicka i väg den till vännerna. Det har vi kunnat göra med mobilen i 
flera år. Snart kommer vi att kunna göra samma sak med alla vanliga 
kameror.
Trenden har redan startat, våra traditionella kameror blir ännu mer lika 
våra smarta telefoner. Tillverkare som Samsung bygger in stöd för mo-
bilnäten i sina kameramodeller. Trådlöst internet kommer inom några 
år att bli en standardfunktion och likaså blir uppkoppling mot sociala 
nätverk.
I dag styrs kameror nästan alltid av program som tillverkaren lagt in. 
Enstaka modeller har kunnat hackas och få funktionerna ändrade. Men 
det har krävts expertkunskap för det. Nu har förändringen börjat 
komma även här och tillverkarna kommer troligen att börja släppa in 
andras program, i synnerhet när Android växer in i allt fler kameror. 
Appar, som man vant sig vid i telefonen, kommer att kunna köras även 
i kameran.
Då öppnas också en stor marknad för fotografiska tilläggsfunktioner 
att ladda hem.
Bildplattorna, sensorerna, förbättras hela tiden. Det finns två tänkbara 
utvecklingslinjer. Dels att den traditionella 35 mm-standarden (”full-
format”) på sikt blir ointressant.
Fixeringen vid den beror på att många fortfarande har rötterna kvar i 
småbildsfotografin och kanske en binge objektiv. Men varför skulle 

inte sensorerna kunna vara ännu större eller tvärtom – varför behöver 
sensorerna vara stora över huvud taget?
Kvaliteten i dag på vissa av de mindre sensorerna är mycket hög. Små 
sensorer ger mindre kameror. Dessutom blir objektiven mindre vilket 
gynnar ett större zoomomfång.
Videomöjligheterna kommer också att bli bättre. Efter full-HD kom-
mer 4K-standarden, även kallad ultra-HD, som ger dubbelt så många 
bildpunkter på bredden och dubbelt på höjden.
En effekt av fler bildpunkter är att det skulle kunna gå att plocka ut en 
ruta med tillräckligt hög upplösning för att kunna användas som still-
bild.
Kan ljusfältstekniken bli en framgång?
Den minst sagt udda Lytrokameran kom förra året och är en kamera 
där man kan ändra i efterhand var skärpan ska finnas i bilden. Den 
säljs redan nu men tekniken runt kameran är krånglig. Bilderna kan 
inte sparas lokalt i den egna datorn utan finns på företagets egna serv-
rar.
Vill man använda den till exempel på Facebook är det en länkad bild 
på servern som används. Upplösningen är låg och passar inte för 
pappersutskrifter.
Alternativet till Lytros skärpefunktion skulle kunna vara en snabb skur 
av bilder från en vanlig digitalkamera där skärpan automatiskt läggs i 
olika zoner.
Däremot är det svårt att efterapa Lytros senaste funktion, att kunna 
ändra perspektiv i den färdiga bilden.
Men för oss science fiction-fantaster finns det bara en framtidsteknik 
som verkligen står fram: holografin. Men att enkelt kunna fotografera 
och återge tre dimensioner dröjer ett tag, kan man tänka.

Johan Smitt johan.smitt@dn.se “

mailto:johan.smitt@dn.se
mailto:johan.smitt@dn.se


DN 4 dec 2012:
Skanna din bildskatt. Med rätt apparat gör du jobbet själv

“Gamla bilder och negativ kan bli digitala”
“Din Ekonomis fotoskola har fått många att fundera på hur äldre 
bilder kan föras över till ny teknik och ges nya möjligheter. Så här 
gör man.”

“ Nyckeln heter skanning och det handlar inte bara om att läsa in bil-
derna i datorn utan även att kunna korrigera blekta färger eller färger 
som dragit i väg åt något håll på grund av ålder. Och det kan räcka 
med några tiotal år för att färgerna ska försämras.
Visserligen går det att lämna in och få bilderna konverterade i en foto-
affär men det är billigare att göra jobbet själv. Ett typiskt pris i butik 
kan vara runt femman för en enda småbildsruta, är filmen oklippt blir 
det billigare.
En skanner kostar från en femhundring och uppåt och ansluts oftast 
direkt till datorn med en usb-sladd. Program för att skanna brukar följa 
med. Kontrollera bara att program och skanner kan användas på din 
dator.
Billigast, och snabbast, är de modeller som egentligen är specialisera-
de digitalkameror och inte egentliga skannrar. Ett knäpp med den ger 
en bildfil som är runt 5 miljoner bildpunkter, upp till 9 förekommer. 
Resultatet kan bli hyggligt men steget upp till flatbäddsskannerns pris 
behöver inte vara så stort.
Denna klarar påsiktsbilder som standard och om skannern har ett 
ljuslock (en lampa i locket) även dia och negativ i olika storlekar. Då 
följer det med några plastramar som man kan lägga in monterade 

diabilder och filmer i. Ofta går det att lägga in negativ i format upp till 
6 x 9 centimeter.
En smart funktion som kan finnas i programvaran är att man kan lägga 
in en albumsida och få alla bilderna på sidan inskannade till separata 
bildfiler. För att ekonomiskt skanna formaten större än småbild är den 
här typen av skanner allra bäst.
Numera ger den också ett hyfsat resultat på 35 mm-formatet. Priserna 
börjar runt 1 700 kronor.
Den som vill krama ut det mesta ur småbildsdiorna och negativen 
väljer i stället en filmskanner. Upplösningen kan vara hög både hos en 
flatbädds- och en filmskanner, men den senare har lite högre precision 
i skanningen och klarar också svårare (”tätare”) negativ eftersom ljus-
styrkan kan vara högre (högre Dmax, se ordlistan). Priserna börjar runt 
2 000 kronor. Dyrare skannrar kan ha en infraröd avkänning av bildens 
yta och då kan den skannern effektivare filtrera bort damm. ICE-tek-
niken bygger på detta, annars brukar dammfiltrering vara en program-
funktion i efterhand.
Om skannern klarar ”batch”-skanning, alltså att automatiskt skanna 
flera bilder i rad är det ett klart plus. Själva inskanningen är inte precis 
någon rafflande historia.
Eftersom skannrar ofta används för att ta sig igenom ett berg av 
bilder och sedan ställs undan så kan man många gånger hitta dem 
begagnade. Se då till att de har usb-anslutning.
Filmskannrar från Nikon, Canon, Polaroid och Minolta var vanliga för 
några år sedan men har en äldre metod (SCSI) för att kopplas ihop 
med datorn och i dag är det svårt både att hitta de kopplingskort som 
krävs, liksom att få drivrutiner att fungera.
Johan Smitt johan.smitt@dn.se “
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“ Plus och minus
Skannerkameran
+ Billig
+ Lätt att sköta
- Bildkvalitet inte i topp
- Tar inte andra format än småbild
Flatbäddsskannern
+ Klarar både papperskopior och film
+ Billig, i synnerhet om man vill skanna större negativ
- Bildkvaliteten bra men kunde vara lite bättre på mindre negativ
Filmskannern
+ Bästa bildkvaliteten
+ Bättre programvara ger ofta många möjligheter
- Skannrar för större negativ rejält dyra

Vanliga begrepp
Dmax
Värdet på den mörkaste delen av bilden som kan återges. Högre är 
bättre.
Upplösning
Anges i dpi (dots per inch). För påsiktsbilder kan 200–300 dpi räcka 
för bra kvalitet, men för att skanna negativ och dia brukar 1 800 och 
uppåt vara vanligt. För höga värden ger dock bara större bildfiler.
Interpolering
En metod för att lägga till information i en bild genom att göra en 
bedömning av en grupp bildpunkter och sedan lägga till en ny. 
Resultatet blir en större bild. Det används till exempel för att göra 
större utskrifter när punkterna egentligen är för få.
ICE
Teknik för att ta bort damm vid skanningen. Bygger på infraröd 
avkänning av ytan.
FARE
Canons teknik för att ta bort damm vid skanning. “



DN 21 dec 2012:

“Att fotografera i smyg ska förbjudas”
“Den som i hemlighet tar kränkande bilder i privat miljö ska 
kunna dömas till fängelse. Lagförslaget ska stärka skyddet mot 
smygfotografering för vanligt folk.”

“Nytt lagförslag.
Justitieminister Beatrice Ask (M) betonar att huvudmotivet bakom re-
geringens nya lagförslag är att ”vanligt folk” inte ska behöva vara oro-
ade för att bli smygfotograferade i sin privata sfär.
Dagens lag ger otillräckligt skydd, anser hon och nämner som exempel 
en flicka som blev fotograferad i duschen med en kamera som styv-
pappan gömt i en tvättkorg. Mannen friades i hovrätten, som ansåg att 
kränkningen uteblev eftersom han inte tänkt visa filmen för flickan.
Regeringens förra lagförslag i våras fick hård kritik för att vara otyd-
ligt och lämnades aldrig till riksdagen. I den nya lagrådsremissen be-
gränsas förbudet för kränkande fotografering geografiskt, främst till 
det egna hemmet och till privata miljöer som toaletter, omklädnings-
rum och hotellrum. Däremot omfattas inte bostadens trädgård.
Att fotografera en redlöst berusad på en fest behöver därmed inte bli 
straffbart.
– Nej, inte självklart. Det som inte är med längre (i lagförslaget) är 
kränkning i allmän miljö. Men om det är direkt i hemmiljö, i sov-
rummet till exempel, då blir det kränkande, säger Ask.
Bland pressfotografer har det funnits en oro för vad lagen kan inne-
bära. Ask bedömer att deras arbete inte försvåras.

Regeringen föreslår undantag från straffansvar, bland annat om det 
handlar om nyhetsförmedling och det finns ett samhällsintresse. Huru-
vida det finns ett samhällsintresse i att fotografera en politiker genom 
dennes bostadsfönster blir upp till domstol att avgöra. TT “

“Fakta.
Kränkande fotografering ska vara förbjudet från den 1 juli 2013.
Förbudet ska gälla när fotografering sker olovligen och i hemlighet.
Den fotograferade måste befinna sig i sin privata miljö eller en lokal 
avsedd för särskilt privata förhållanden.
Fotografen ska ha uppsåt att kränka.
Straffet är böter eller fängelse i högst två år. TT “



DN 28 dec 2012:
Intervju. Lennart Nilsson porträtteras i SVT-dokumentär

“Mästerfotograf i bildens och bildningens 
tjänst”
“Lennart Nilsson blev ett världsnamn när han med magiskt skim-
rande bilder skildrade det mänskliga fostrets utveckling. Nu har 
hans karriär blivit dokumentär. Lars Epstein, fotograf på Dagens 
Nyheter sedan 1973, har träffat honom.”

“”Hej, kompis”, säger han och slår ut med armarna i en stor välkom-
nande gest ackompanjerat av ett bullrande skratt när jag stiger in i tam-
buren till våningen på Östermalm. Den nittioårige fotograflegenden 
och gentlemannen Lennart Nilsson hälsar välkommen och hjälper mig 
av med rocken. Jag har kommit för att intervjua honom med anledning 
av Mikael Timms två entimmesfilmer ”Lennart Nilsson – en fotograf 
blir till” som sänds i SVT 2, den 30 december respektive den 6 januari.
Våra vägar har mötts tidigare vid flera tillfällen. Jag har tagit bilder på 
Lennart Nilsson i labbet på Karolinska institutet när han med sin 
kamera och sitt svepelektronmikroskop i vetenskapligt syfte fotografe-
rat olika för ögat osynliga motiv. En gång minns jag att det var oänd-
ligt små metallfragment som frigjorts av tunnelbanehjulens friktion 
mot spåren och som letat sig in i människokroppen som han hade i 
sökaren.
Lennart Nilsson blev tidigt ett världsnamn som fotograf. Han fick sitt 
internationella genombrott med unika bilder av det mänskliga fostrets 
utveckling (Drama of life before birth) i den amerikanska bildtid-
ningen Life den 30 april 1965. Hela upplagan av det aktuella numret 

på 8 miljoner exemplar såldes slut på några dagar. På Life var han se-
dan anställd i sju år fram till 1972.
En första idé till att fotografera livets uppkomst fick Lennart Nilsson 
vid ett besök på Sabbatsbergs sjukhus 1952 då han på en hylla upp-
täckte en glasburk med ett foster i formalin som han lånade hem och 
fotograferade. Sedan jobbade han vidare med idén i många år innan 
resultatet publicerades tretton år senare och väckte världssensation.
Men redan då hade Lennart Nilsson en lång och framgångsrik karriär 
bakom sig. Den började redan 1938 när den 15-årige Lennart Nilsson 
fotograferade en kullvält bil i Ulriksdal. Bilden sålde han för åtta kro-
nor till Dagens Nyheter.
Sedan började han vandra omkring på stan med sin kamera för att 
fotografera kändisar som han mötte där han väntade sig att de skulle 
dyka upp.
– Jag gick fram och sade att jag var från Veckorevyn och frågade om 
jag fick ta en bild och kanske komma med hem och fotografera lite. 
Det gick ofta bra. Det var inget problem, berättar han.
Det låter så självklart och lätt. Kanske var det Lennart Nilssons avväp-
nande charm, som han fortfarande har i behåll, som gjorde det lätt att 
övertala dåtidens kändisar att låta sig fotograferas också i hemmiljö av 
en okänd fotograf de mött på stan.
Det var inte heller svårt för Lennart Nilsson att sälja de för den tiden 
ovanliga bilderna till tidningarna.
Även om den framåtblickande Lennart Nilsson ogärna ser tillbaka och 
pratar om det som varit för länge sedan kan han inte låta bli att enga-
gerat berätta om vissa uppdrag som satt outplånliga spår i minnet. Ett 
är reportaget om isbjörnsjakten på Svalbard 1947.



– De hivade upp den skjutna isbjörnsmamman ombord på däck och 
den lilla isbjörnsungen som levde. Ungen kramade den döda mamman 
och sökte värme. Det var starkt. Gripande. Tårarna föll när jag fotogra-
ferade, berättar han påtagligt rörd efter mer än sextio år.
Även fredsslutet i Oslo minns Lennart Nilsson som det var i går. Sär-
skilt en händelse den 9 maj 1945.

– Trots att freden var proklamerad var det en berusad tysk soldat som 
sköt vilt omkring sig nere på Karl Johan. Jag var på Norsk Rikskring-
kasting. Följ med ut sade de där, du som är journalist, du ska få doku-
mentera något. Jag följde med. Vi hukade bakom skydd. Kulorna ven 
över huvudet. Så sköt de ihjäl honom och jag tog en bild av den döde 
nazisten. Freden var ett faktum.
Mötet med den tystlåtne hjärnkirurgen Herbert Olivecrona, eller 
Oliven som Lennart kallar honom, gjorde också intryck.
– Jag ville fotografera en hjärn-operation och gick upp till Oliven och 
sade vad jag ville. Det går bra. Tala med min sekreterare, sade han 
bara kort. Lite mumlande. Sedan var det klart. Det var bara att börja 
fotografera.
Lennart Nilsson fick unika bilder genom att han tog egna initiativ till 
bildreportage. Han fick en impuls och genomförde idén. Så var det 
ofta. Otaliga var Lennart Nilssons reportage i Veckojournalen och Se 
på 1940- och 50-talen. Han tog spontana bilder men var också en 
mästare på att arrangera så att det såg naturligt ut.
Själv är jag speciellt förtjust i de företagsmonografier som gavs ut i 
bokform på 1950- och 60-talen. Där blandas spontana och arrangerade 
bilder. Böckerna speglar efterkrigstidens framtidsoptimism och väl-
färdssamhällets framväxt, en pendang till fotografen Sune Jonssons 
skildring av småbrukarsamhällets borttynande och utdöende i dennes 
Västerbottensskildringar från samma tid.

I boken ”Malm” (1953) för Grängesbergskoncernen skildras gruv-
arbetarnas hårda vardag långt nere under jord, men också den nyinf-
lyttade familjen Vedholm i sitt moderna kök där pappa sitter vid det 
prydligt dukade köksbordet och läser tidningen och väntar på maten 
medan mamma plockar ut en karott ur porslinsskåpet och lillan leker 
med dockor på golvet. En arrangerad idyll som Lennart Nilsson var en 
sådan mästare i att regissera utan att det känns onaturligt.
Han lyckades oftast få människor att verka avspända och opåverkade 
av kamerans närvaro, möjligen med undantag av högt uppsatta stela 
chefer med korrekt hållning. Hur han nu bar sig åt.
I den ovannämnda bilden av familjen Vedholm har han fångat tidsan-
dan, könsrollerna, drömmen om det lyckliga hemmet och alla tids-
typiska detaljer i en enda perfekt komposition som väcker otaliga 
associationer hos mig som betraktare när jag läser av den.
Det finns många sådana bilder i Lennart Nilssons böcker om SJ 
(1956), Vattenfall (1959) och pappersbrukssamhället Munksjö (1962). 
Dessa böcker kan fortfarande köpas till hyggliga priser på antikvariat.
Varifrån har Lennart Nilsson då fått sin inspiration? Jag tycker det 
är mycket av den store franske fotografen Henri Cartier-Bressons 
humanistiska fotografi och inlevelseförmåga i Lennart Nilssons 
svenska folkhemsfotografi. Men han vill inte svara på frågan varifrån 
han fått sin inspiration. Han undviker gärna en del frågor.
I stället berättar han entusiastiskt om hur han träffade och umgicks en 
tid i Paris med Henri Cartier-Bresson och hans dåvarande hustru. Så 
kanske kommer en liten del av inspirationen ändå från den franska 
humanistiska fotografin. Men den viktigaste förklaringen till Lennart 
Nilssons fotografiska mästerskap inom vitt skilda discipliner står nog 
att finna i hans tekniska briljans och ständiga nyfikenhet att ta reda på 



mer och mer om hur naturen fungerar, in i minsta osynliga detalj, och 
sedan omvandla den nyvunna kunskapen i bild.
Mikael Timms tvådelade dokumentär ”Lennart Nilsson – en fotograf 
blir till” sänds i SVT 2, den 30 december och den 6 januari kl 20.
Lars Epstein  larsepstein@hotmail.com “

“Lennart Nilsson
Född: 1922 i Strängnäs.
Bakgrund: Fick sin första kamera som 12-åring. Han var tidigt intres-
serad av både fotografi och vetenskap och tog gärna bilder på insekter 
med hjälp av sitt mikroskop. Som 15-åring sålde han sin första bild till 
Dagens Nyheter.
Karriär: 1965 fick han sitt internationella genombrott när bildtid-
ningen Life publicerade hans bilder av det mänskliga fostrets utveck-
ling. Han har bland annat publicerats i The Sunday Times, Paris 
Match, Stern och gjort flera filmer för tidskriften National Geographic. 
Vid två tillfällen har hans dokumentärer Emmybelönats. Hans bilder 
har bland annat ställts ut på Tokyo Fuji Art Museum och British 
Museum i London. 1970 började han arbeta för Karolinska institutet.
Priser: 1980 var han den förste att tilldelas Hasselbladspriset. 2004 
fick han Kunskapspriset. 1998 instiftades Lennart Nilsson-priset som 
belönar fotografer som verkar i hans anda. “
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78 Musik ( konserter o d 792)

SW   78 Musik ( konserter o d 792)

Libris/SAB:
Ij 	
 Musik 
Ij:d 	
 Musikteori, -filosofi och -psykologi 
Ij:k 	
 Musikforskningens historia 
Ij:oa 	
Musiksociologi 
Ija 	
 Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 	

	
 delområden 
Ijb 	
 Musikhistoria 
Ijc 	
 Musikinstrument: allmänt 
Ijd 	
 Tangentinstrument 
Ije 	
 Stråkinstrument 
Ijf 	
 Blåsinstrument 
Ijg 	
 Knäppinstrument 
Ijh 	
 Slagverk och strykidiofoner 
Iji 	
 Elektriska musikinstrument 
Ijj 	
 Mekaniska musikinstrument 
Ijk 	
 Instrumentalmusik: kammarmusik 
Ijl 	
 Instrumentalmusik: orkestrar 
Ijm 	
 Instrumentalmusik: särskilda former 
Ijn 	
 Vokalmusik: allmänt 
Ijo 	
 Vokalmusik: solosång 
Ijp 	
 Vokalmusik: körsång 
Ijq 	
 Vokalmusik: särskilda former 
Ijr 	
 Dramatisk och scenisk musik 
Ijs 	
 Religiös musik 
Ijt 	
 Skolmusik 

Iju 	
 Västerländsk folkmusik 
Ijv 	
 Icke-västerländska kulturers musik 
Ijx 	
 Jazz, rock och populärmusik 
Ijy 	
 Musikprogram 
Ijz	
 Särskilda tonkonstnärer 
Ijä 	
 Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Ijö 	
 Övrig musik 
X   	
 Musikalier (noter) 
X(s) 	
Musikalier: Samlingar och studiepartitur 
Xa 	
 Musikteori 
Xb 	
 Musikhistoria 
Xc 	
 Soloverk: valfri besättning 
Xd 	
 Instrumentalmusik: tangentinstrument 
Xe 	
 Instrumentalmusik: stråkinstrument 
Xf 	
 Instrumentalmusik: blåsinstrument 
Xg 	
 Instrumentalmusik: knäppinstrument 
Xh 	
 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner 
Xi 	
 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument 
Xj 	
 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument 
Xk 	
 Instrumentalensembler 
Xl 	
 Instrumentalmusik: orkestrar 
Xm 	
 Instrumentalmusik: särskilda former 
Xn 	
 Elektroakustisk musik och ljudkonst 
Xo 	
 Solosång 
Xp 	
 Körsång 
Xq 	
 Vokalmusik: särskilda former 
Xr 	
 Dramatisk och scenisk musik 
Xs 	
 Religiös musik 
Xu 	
 Västerländsk folkmusik 
Xv 	
 Icke-västerländska kulturers musik 
Xx 	
 Jazz, rock och populärmusik 
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Xy 	
 texter till vokal och dramatisk musik 
Xä 	
 Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Xö 	
 Övrigt 
Y   	
 Musikinspelningar 
Y(s) 	
Samlingar 
Ya 	
 Musikteori 
Yb 	
 Musikhistoria 
Yc 	
 Soloverk: valfri besättning 
Yd 	
 Instrumentalmusik: tangentinstrument 
Ye 	
 Instrumentalmusik: stråkinstrument 
Yf 	
 Instrumentalmusik: blåsinstrument 
Yg 	
 Instrumentalmusik: knäppinstrument 
Yh 	
 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner 
Yi 	
 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument 
Yj 	
 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument 
Yk 	
 Instrumentalensembler 
Yl 	
 Instrumentalmusik: orkestrar 
Ym 	
 Instrumentalmusik: särskilda former 
Yn 	
 Elektroakustisk musik och ljudkonst 
Yo 	
 Solosång 
Yp 	
 Körsång 
Yq 	
 Vokalmusik: särskilda former 
Yr 	
 Dramatisk och scenisk musik 
Ys 	
 Religiös musik 
Yu 	
 Västerländsk folkmusik 
Yv 	
 Icke-västerländska kulturers musik 
Yx 	
 Jazz, rock och populärmusik 
Yä 	
 Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Yö 	
 Övrigt 

(DC, DK 78) DC: 
780 musik
781 Allmänna principer och musikaliska former
782 Vokalmusik
783 Musik för enstaka röster, The rösten
784 Instrument och Instrumentellt ensembler
785 Kammarmusik
786 Tangentbord & andra instrument
787 Stränginstrument (Chordophones)
788 Blåsinstrument (Aerophones)
789 Ej tilldelad eller inte längre används 
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DN 16 dec 2012:
Platta paket. DN:s kritiker väljer bästa musiken

“Hanna Fahl grinar över utspilld äggtoddy”
1 Pop
El Perro Del Mar
”Pale fire”. (Ingrid/Sony)
Sarah Assbring har alltid arbetat med repetitioner. Med noggrant utval-
da textrader och fraser, upprepade tills orden får nya betydelser. Med 
melodifragment loopade om och om igen. På fjärde albumet ”Pale 
fire” plockar hon in mjuka samplingar och mörkt luddiga beats och 
bygger en ljudvärld att älska, krypa in i, bo i.

2  Pop
Kindness
”World, you need a change of mind” (Female Energy/Universal)
Londonmannen Adam Bainbridge gör släpig och skimrande elektro-
nisk pop med en nypa funkig soul.

3 Pop
Ikons
”Life rhythm” (Service/Border)
Ibland påminner det om Rides luftigaste stunder, för att nästa ögon-
blick vara malande repetitiv postpunk. Ljuvligt och smart.

4 Pop
The xx
”Coexist” (Young Turks/Playground)
Som att ligga och grina över sin utspillda äggtoddy insvept i en stor 
varm mjuk stickad och blanksliten filt av ljud.

5 Pop
Bat For Lashes
”The haunted man” (EMI)
Natasha Khans tredje album är gotiskt, plågat och nervigt. Men lyckas 
också låta roligt, som i de sakrala ”Oh yeah!”-körerna.

6 Beach House
”Bloom”. Pop. (Bella Union/Universal)

7 Lorentz & Sakarias
”Himlen är som mörkast när stjärnorna lyser starkast”. Hiphop. 
(Baseline/Sony)

8 Grimes
”Visions”. Pop. (4AD/Playground)

9 Saint Etienne
”Words and music”. Pop. (Universal)

10 Hot Chip
”In our heads”. Pop. (Domino/Playground)

Hanna Fahl  hanna.fahl@dn.se “

mailto:hanna.fahl@dn.se
mailto:hanna.fahl@dn.se


“Niklas Wahllöf ser det stora i det 
nedstrippade”
1 Pianopop
Perfume Genius
”Put your back n 2 it.” (Matador/Playground)
Antingen bräker man på med vibrato och romantisk storvulenhet, eller 
så gör man musik om sitt trasiga gay heart som Mike Hadreas gör den 
– skriver korta koncentrerade låtar, strippar ned uttrycket tills man står 
helt naken med oftast bara ett piano som sällskap. Det kan bli så här 
närgånget, smärtsamt, vackert. Och väldigt stort. Det kan bli årets al-
bum.

2 Folkrock
Winhill/Losehill
”Swing of sorrow”. (Tyrandora/Border)
Umeåbandets tonsatta sorgearbete i soul-, folk- och countrytakt var så 
färdigt, så fulländat, så fruktansvärt bra att man knappt fattade att det 
var en debut.

3 Pop
Lightships
”Electric cables”. (Domino/Playground)
Gerard Love plockade de lättaste, luftigaste delarna från sitt Teenage 
Fanclub och lät som om han stilla rullade fram på frihjul en sommar
dag.

4 Rock
Neil Young & Crazy Horse
”Psychedelic pill”. (Reprise/Warner)

Den evigt unge ringde in det gamla bandet och gjorde i förbifarten en 
ny klassiker. Ingen är så gnällig, hätsk och harmonisk samtidigt.

5 Soul
Dexys
”One day I’m going to soar”. (BMG/Border)
Tjugosju år sedan sist kom Kevin Rowland tillbaka till mikrofonen för 
att med delar av sitt gamla band fortsätta kriget mot sig själv. Lyssnar-
na blev segrare.

6 Cat Power
”Sun”. Pop. (Matador/Playground)

7 Wild Nothing
”Nocturne”. Pop. (Bella Union/Universal)

8 First Aid Kit
”The lion’s roar”. Folkpop. (Wichita/Border)

9 Woods
”Bend beyond”. Indie. (Woodsist/Border)

10 Beach House
”Bloom”. Pop. (Bella Union/Universal)
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“Thomas Anderberg hör en tid 
sammanfattas”
1 Klassiskt
Witold Lutoslawski
Symfoni nr 4, pianokonserten m m. Louis Lortie, piano BBC:s 
symfoniorkester Dir. Edward Gardner. (Chandos/Naxos)
Precis som Johann Sebastian Bach sammanfattade sin musikaliska 
samtid med suverän finess drog Witold Lutoslawski ihop det bästa av 
den musikaliska utvecklingskedja han också fäste egna länkar vid. I 
denna volym ingår flera av de mest skimrande exemplen, frimodigt 
och känsligt framförda.

2 Pop
Grizzly Bear
”Shields”. (Warp/Playground)
Smidigt balanserar Grizzly Bear på gränsen mellan det melodiskt 
lättillgängliga och det låttekniskt avancerade.

3 Klassiskt
Alban Berg, Beethoven
Violinkonserterna. Isabelle Faust Orchestra Mozart Dir. Claudio 
Abbado. (Harmonia mundi/Naxos)
Lysande tolkningar av två mästerverk, lika djuplodande i livsglädjen 
som i dödssorgen.

4 Soul
Miguel
”Kaleidoscope dream”. (RCA/Sony)

I hård konkurrens med Frank Oceans ”Channel orange” årets soul-
skiva. Hur som helst årets Marvin Gaye-återerövning.

5 Klassiskt
Sergej Prokofjev
Pianosonater nr 6, 7, 8. Boris Giltburg. (Orchid Classics/Naxos)
Med förbluffande teknisk och formell behärskning tar sig Boris 
Giltburg in i tätstriden bland uttolkarna av dessa mångskiftande verk.

6 The xx
”Coexist”. Pop. (Young Turks/Playground)

7 Pjotr Tjajkovskij
Symfonier. London Symphony Orchestra Dirigent: Valerij 
Gergiev. Klassiskt. (LSO/Naxos)

8 Paul Buchanan
”Mid air”. Pop. (Newsroom/Border)

9 Rued Langgaard
”Stråkkvartetter vol 1”. Nightingale String Quartet. Klassiskt. 
(Dacapo/Naxos) 

10 Tracey Thorn
”Tinsel and lights”. Pop. (Border)
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“Po Tidholm förflyttas till ett kök med 
kaffedoft”
1 Folkrock
Winhill/Losehill
”Swing of sorrow”. (Tyrandora/Border)
Det är lätt att tycka att Umeåbandet Winhill/Losehill påminner skam-
löst mycket om The Band, men efter några varv låter de mest som sig 
själva; en underbar, extremt välavvägd musik ihopsatt av rock, soul, 
pop och faktiskt lite jazz också. Temat är sorgen efter sångaren Jonas 
Svennem Lundbergs bortgångna mamma. Jag trodde de skulle slå 
internationellt med detta.

2 Country
Iris DeMent
”Sing the delta”. (Songlines/Border)
Countrymusikens mest rörande röst är tillbaka efter sexton år med ett 
gospelaktigt album som känns som ett bondkök med fladdrande 
gardiner och kaffedoft.

3 Indie
Japandroids
”Celebration rock”. (Polyvinyl/Playground)
Och så lite indierock från Vancouver, så enkel att man kan missta ta 
den för korkad när den i själva verket är ytterst begåvad.

4 Rock
Lee Ranaldo
”Between the times & the tides”. (Matador/Playground)

Sonic Youth-gitarristen Lee Ranaldo har gjort den bästa Sonic Youth-
skivan på mycket länge.

5 Folkmusik
Jeanette Evansson
”Sikvik”. (Holmen/Naxos)
Vem hade kunnat tro att årets bästa spelmanskiva skulle komma från 
Gästrikland, detta i alla sammanhang anonyma landskap? Egensinnigt 
och fint.

6 Lightships
”Electric cables”. Pop. (Domino/Playground)

7 Joakim Milder PS
”Quoted out of context – music by Paddy McAloon”. Jazz. (Apart/
Plugged)

8 Beachwood Sparks
”The tarnished gold”. Countrypop. (Sub Pop/Border)

9 First Aid Kit
”The lion’s roar”. Folkpop. (Wichita/Border) 

10 Wild Nothing
”Nocturne”. Pop. (Bella Union/Universal)
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“Sara Norling hittar en exakt koppling”
1 Klassiskt
Isabelle Faust
Berg & Beethoven: Violinkonserter. (Harmonia Mundi/Naxos)
Två konsertklassiker som kompletterar varandra i en överraskande 
koppling. Isabelle Faust matchas exakt av Claudio Abbados hand-
plockade Orchestra Mozart i ett spel som sätter sökarljuset bortom det 
förväntade. I denna nedtonade form framstår inte minst Alban Berg-
konserten som både mer sårig och mer robust än annars.

2 Folk
Bellowhead
”Broadside”. (Navigator/Playground)
Brittiska folkstorbandet Bellowhead spänner linan mellan burlesk och 
ballad i teatrala arr som kränger och spritter oemotståndligt.

3 Barock
Händel: Violinsonater
Riccardo Minasi, Musica Antiqua Roma. (Deutsche Harmonia 
Mundi/Sony)
Har lidit av vanföreställningen att Händels violinsonater är riktigt trå-
kig musik. Numera botad. Riccardo Minasi får allt att dansa.

4 Folk/Barock
Silfver
”Silfver”. (Dimma/Border)
Spelglädje och barocka basgångar möts i årets sirligaste och mest 
sinnrika svenska folksound.

5 Singer/songwriter
The Tallest Man on Earth
”There’s no leaving now”. (Gravitation/Border)
Tidlös americana från Siljans stränder och med en titellåt som hör till 
den finaste (importerade) tradmusik trakten kan uppbringa.

6 The xx
”Coexist”. Pop. (Young Turks/Playground)

7 Martin Sturfält
Helsingborgs symfoniorkester. Wiklund: Pianokonsert 1 & 2. 
Klassiskt. (Hyperion/Naxos)

8 Bat for Lashes
”The haunted man”. Pop. (EMI)

9 Taken by Trees
”Other worlds”. Pop. (Secretly Canadian/Border)

10 First Aid Kit
”The lion’s roar”. Folkpop. (Wichita/Border)
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“Martin Nyström knäcks av 
orkesterenergin i Ringen”
1 Senromantiskt
Anton Bruckner
Symfoni nr 7. Daniel Barenboim och Staatskapelle. (Deutsche 
Grammophon/Universal)
Daniel Barenboim har kommit in i en andra andning i sin karriär som 
dirigent och presterar med sitt Staatskapelle Berlin det kanske bästa 
orkesterspel man kan höra i dag. Energin i den ”Nibelungens ring” 
som han nu leder på Staatsoper är fullkomligt knäckande. Att livein-
spelningen av Anton Bruckners arkitektoniskt högresta sjunde symfoni 
präglas av samma högspänning är inte oväntat. Det formligen skakar i 
fogarna men håller ändå ihop.

2 Kyrkomusik
J S Bach
”Motets”. Gary Graden, S:t Jacobs kammarkör och Rebaroque. 
(Proprius/Naxos)
”Skaka värld och darra. Jag står här fullkomligt lugn. Och sjunger.” 
Tro och tillit i ett euforiskt samspel mellan kör och orkester.

3 Pop
Kindness
”World, you need a change of mind”. (Female Energy/Universal)
Inga älskar ljud och klangfärger så som fransmännen. Här får 
producenten Philippe Zdar brittisk musik att veckla ut sig i alla 
nyanser.

4 Opera
W A Mozart

”La finta giardiniera”. René Jacobs och Freiburger 
Barockorchester. (Harmoni Mundi/Naxos)
En brådmogen föregångare till de stora operorna som i och med den 
här charmerande inspelningen har chans att bli lika älskad.

5 Opera
Giuseppe Verdi
”Falstaff”. Carlo Maria Giulini och Royal Philharmonic 
Orchestra. (Ica classics/Naxos)
En kvicksilvrigt dynamisk och bitvis svärtad liveinspelning från 1955 
av ett verk som sammanfattar 300 års operatradition.

6 Paco de Lucia
”En vivo – conciertos live in Spain 2010”. Flamenco. (Universal)

7 J S Bach
”Sonatas & Partitas”. Isabelle Faust. Barock. (Harmonia Mundi/
Naxos)

8 W A Mozart
”Sonatas for piano and violin”. Lars Vogt och Christian Tetzlaff. 
Wienklassicism. (Ondine/Naxos)

9 Cecilia Bartoli
”Mission”. Barockopera. (Decca/Universal)

10 L’Arpeggiata och Christina Pluhar
”Los pajares perdidos”. Sydamerikanskt. (Virgin/EMI)
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“Mattias Dahlström följer jakten på en 
alternativ skönhet”
1 Pop
Kindness
”World, you need a change of mind”. (Female Energy/Universal)
Adam ”Kindness” Bainbridge blandar disko, house, new jack swing, 
gogofunk, tv-serie-ledmotiv och udda The Replacements-covers, men 
det är egentligen inte poängen. I dessa tider kan vem som helst slå 
samman precis vilka aparta influenser som helst. ”World, you need a 
change of mind” är ett redan klassiskt debutalbum tack vare Bain
bridges jakt på en alternativ skönhet, på hans både oskuldsfulla och 
ifrågasättande sökande efter en popmusik och humanism han och vi 
kan tro på när världen är i behov av förändring.

2 Pop
Cat Power
”Sun”. (Matador/Playground)
Bara Cat Power skriver nästan elva minuter långa låtar nästan enbart 
med viljan att ingjuta mod i sin före detta pojkväns retade tonårsdotter.

3 Pop
Paul Buchanan
”Mid air”. (Newsroom/Border)
En samling hyperkorta, blombladssköra och osannolikt vackra nedslag 
i en medelålders mans liv.

4 Soul
Miguel
”Kaleidoscope dreams”. (RCA/Sony)

Soul så proppfull med självförtroende att den obekymrat kan rusa 
framåt, utan att titta över axeln eller ned i kartan.

5 Pop
Sophia Knapp
”Into the waves”. (Drag City/Border)
Ibland går vägen till något nytt genom den allra läskigaste och mest 
förbjudna 80-talszonen. Få andra vågar ens närma sig den, Sophia 
Knapp går både rakryggat och modigt.

6 Lightships
”Electric cables”. Pop. (Domino/Playground)

7 Kendrick Lamar
”Good kid, m.A.A.d city”. Hiphop. (Aftermath/Universal)

8 Bobby Womack
”The bravest man in the world”. Soul. (XL/Playground)

9 Frank Ocean
”Channel orange”. R’n’b. (Def Jam/Universal)

10 Brandy
”Two eleven”. Soul. (RCA/Sony)

Mattias Dahlström musik@dn.se “

mailto:musik@dn.se
mailto:musik@dn.se


“Fredrik Strage gillar förirrade älvor”
1 Electropop
Purity Ring
”Shrines”. (4AD/Playground)
En ”purity ring” är ett smycke som bärs av ungdomar för att markera 
sexuell avhållsamhet. Det är också en kanadensisk duo som strör skira 
girlgroupharmonier över suggestivt släpiga hiphopbeats. Det låter som 
om ett gäng älvor har förirrat sig in på en dubstepklubb, som om 
Tingeling har fått ett kärleksbarn med Lil Wayne, som om någon spun-
nit socker av paranoia.

2 Pop
Bat for Lashes
”The haunted man”. (EMI)
Bobfriserad schaman från Brighton. Hennes tredje album glittrar som 
dagg på ett blomblad och drabbar hårt som en jordbävning.

3 Technorap
Die Antwoord
”Ten$ion”. (Zef/Universal)
De kulspruteflowande Ninja och Yolandi Vi$$er kommer från Kap-
staden. Av den utomjordiskt flippade musiken att döma hör de hemma 
i ett annat solsystem.

4 Pop
Lana del Rey
”Born to die – the paradise edition”. (Interscope/Universal)
”My pussy tastes like Pepsi Cola.” Lana del Rey omfamnar den 
amerikanska drömmen likt en Walt Whitman i stilettklackar.

5 Experimentrock
Goat
”World music”. (Stranded/Universal)
Afrofunk, krautrock, psykedelia och metal. Voodooprästerna från 
Korpilombolo pusslar ihop en förhäxande mosaik.

6 Saint Etienne
”Words and music by Saint Etienne”. Pop. (Universal)

7 Anna von Hausswolff
”Ceremony”. Pop. (Kning Disk/Border)

8 Nas
”Life is good”. Hiphop. (Def Jam/Universal)

9 Sjukstugan
”Rap på svenska”. Hiphop. (Baba/Sony)

10 Kent
”Jag är inte rädd för mörkret”. Rock. (Sonet/Universal)
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“Nanushka Yeaman gillar glödhet hiphop”
1 Hiphop
Kendrick Lamar
”Good kid M.A.A.d city”. (Aftermath/Universal)
Med sällsynt snabbhet och glödhet intensitet drar den Tupac-dyrkande 
Compton-grioten ut brinnande linjer mellan övergivna barn, icke-
fungerande skolor, grupptryck och självhat. Mammor ringer under in-
brott och systern till förra skivans Keisha berättar om hur hon också 
börjat sälja sin kropp. Ett känslomässigt genombrott fyllt av dubbla 
budskap.

2 R’n’b
Frank Ocean
”Channel orange”. (Def Jam/Universal)
Undervattens-r’n’b med tidigare otänkbara rader från manligt r’n’b-
håll som ”you run my mind, boy”. Årets modigaste skiva.

3 Hiphop
Moms
”Dikter ifrån bikten 2”. (Hemmalaget/Sony)
Hiphopåret 2013 tillhör Ayla. Moms (Mohammed Ali) ger en försmak 
som exploderar i soloutflyktens andra halvlek. Mer Malcolm B, tack.

4 Rymdbeats
Flying Lotus
”Until the quiet comes”. (Warp/Border)
Ett astralmirakel från LA:s drömsultan. Gammelmoster Alice Coltrane 
robotdansar garanterat till ”Putty boy strut” en trappa upp.

5 Hiphop
Sjukstugan
”Rap på svenska”. (Baba/Sony)
Pharcyde har återfötts i Blåsut. Samplingsglädje och syrad jazz med 
”Zig zag” och ”Frånvarande/Närvarande” som självklara toppar.

6 Jessie Ware
”Devotion”. Quiet Storm. (Island/Universal)

7 El Perro del Mar
”Pale fire”. Pop. (Ingrid/Sony)

8 Musette
”Drape me in velvet”. Filmisk indie. (Häpna/Playground)

9 Miguel.
”Kaleidoscope dreams”. Soul. (Rca/Sony )

10 First Aid Kit
”The lion’s roar”. Folkpop. (Wichita/Border)
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“Nils Hansson väljer First Aid Kit trots allt”
1 Folkpop
First Aid Kit
”The lion’s roar”. (Wichita/Border)
Var det verkligen först i år det gavs ut? Och hade de inte hunnit älskas 
ihjäl tillräckligt många gånger redan innan dess? Jo, det tar emot att 
sätta systrarna Söderberg som årets etta, men samtidigt är ju detta bara 
deras andra album och det första där de håller internationell toppklass 
fullt ut. Svensk americana har aldrig låtit mer självklar.

2 Rock
Jack White
”Blunderbuss”. (XL/Playground)
Mannen med tusen järn i elden lyckas på sitt första soloalbum göra 
plats för nästan hela sin bångstyriga musikaliska identitet.

3 Pop
Anna von Hausswolff
”Ceremony”. (Kning Disk/Border)
När Anna von Hausswolff upptäckte kyrkorgeln kunde hennes djup-
svarta ballader bli nästan hur stora som helst. Rösten hade hon redan.

4 Pop
The xx
”Coexist”. (Young Turks/Playground)
Världens mest återhållna poptrio visar hur storslaget man kan få musik 
att vibrera utan att vara i närheten av att höja rösten.

5 Rock

Neil Young & Crazy Horse
”Psychedelic pill”. (Reprise/Warner)
Med tanke på att det låter som något han kan göra i sömnen är det 
förvånansvärt hur få gånger Neil Young har fått till det som här.

6 Frida Hyvönen
”To the soul”. Pop. (Universal)

7 Bob Dylan
”Tempest”. Folkrock. (Columbia/Sony)

8 Of Monsters and Men
”My head is an animal”. Pop. (Universal)

9 The Unthanks
”Diversions vol 3 - Songs from the shipyards”. Folk. (Rabble 
Rouser/Border)

10 Sidi Touré
”Koïma”. Malimusik. (Thrill Jockey/Border)
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“Johanna Paulsson lyssnar på en 
popmässa”
1 Pop
Anna von Hausswolff
”Ceremony”. (Kning Disk/Border)
Anna von Hausswolffs sällsamma sorgeballader är lika krävande som 
givande, kantade av dysterstämda orgeltoner och en hel bukett av 
skimrande harmonier. ”Ceremony” är en mästerlig popmässa som är 
högstämd och hymnlik utan att larma och göra sig till: Från dödsbäd-
den till ljusets liturgi och en hoppingivande soluppgång  helt enkelt 
större än livet.

2 Industrisynth
Agent Side Grinder
”Hardware”. (Headstomp/Playground)
Agent Side Grinder håller svetslågan brinnande med primitivt putt-
rande trummaskiner, hypnotiska syntslingor och skimrande melodier.

3 Klassiskt
Hilding Rosenberg
”Pianostycken” med Anna Christensson. (Capriccio/Naxos)
Ett vänligt men bestämt anslag får Rosenbergs pianostycken att tindra 
från sin bästa sida bakom ett lätt impressionistiskt draperi.

4 Pop
Grimes
”Visions”. (4AD/Playground)
Kanadensiska Claire Bouchers samplingssammelsurium låter som ett 
levande cyborgmanifest, lika mjukt och mänskligt som maskinellt.

5 Instrumentalt
Christian Gabel
”Krater”. (Fatshark/www.fatshark.se)
Fiktiv filmmusik (och fristående dataspelsmusik) för apokalyptiskt 
lagda analogsympatisörer, melankoliskt men aldrig deprimerande.

6 Gojira
”L’enfant sauvage”. Metal . (Roadrunner/Warner)

7 Annie Gosfield
”Almost truths and open deceptions”. Nutida konstmusik. 
(Tzadik/import)

8 Erdem Helvacioglu & Ulrich Mertin
”Planet X”. Elektroakustisk musik. (Innova/import)

9 X-TG
”Desertshore/The final report”. Experimentellt. (Industrial/
Border)

10 Kent
”Jag är inte rädd för mörkret”. Rock. (Sonet/Universal)
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“Johannes Cornell om rockig frijazztrio”
1 Jazz
Neneh Cherry & The Thing
”The Cherry thing”. (Smalltown Supersound/Border)
Genidraget att förena trycket och tyngden hos rockiga frijazztrion The 
Thing med Neneh Cherrys på en gång streetsmarta skärpa och själv-
klara sensualism håller ända till toppen. Inte allt som saxofonisten 
Mats Gustafsson tar i blir till guld, men inräknat gruppen Fire! längre 
ner på listan kniper han faktiskt två placeringar i år.

2 Jazz
Bobo Stenson Trio
”Indicum”. (ECM/Naxos)
Lyriskt och sofistikerat som alltid med Stensons trio – men också med 
ett nyfunnet groove.

3 Jazz
William Parker Orchestra
”Essence of Ellington, live in Milano”. (Centering/AUM Fidelity)
Avantgardet återkopplar till traditionen. Ingen imitation, utan en 
individualistisk idé om essens och historia.

4 Jazz
Oskar Schönning
”The violin”. (Schönning Records)
Schönning formulerade det själv: ”som en blandning av ”Line up” 
med Lennie Tristano och ”Spiegel im Spiegel” av Arvo Pärt”.

5 Jazzw

Joakim Milder PS
”Quoted out of context – music by Paddy McAloon”. (Apart/
Plugged)
Milder tolkar Prefab Sprouts låtskrivarikon. Popens romantiska 
sensibilitet blir ett med jazzens improvisatoriska nerv.

6 Klabbes Bank
”Protect the forest”. Nyjazzpop. (HOOB/Border)

7 Magnus Lindgren
”Fyra”. Jazz. (Gazell/Plugged)

8 Fire! with Oren Ambarchi
”In the mouth – a hand”. Frirock. (Rune Grammofon/Border)

9 Emile Parisien Quartet
”Chien gûepe”. Jazz. (Laboire Jazz/Plugged)

10 Seval
”2”. Kammarjazzpop. (482 Music/Plugged)

Johannes Cornell musik@dn.se “

DN15 dec 2012:

http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/304sreqcbysqoery4l3dtq/2012-12-15-11-01-16/1up3faoiihcjdd6w80fckt.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/304sreqcbysqoery4l3dtq/2012-12-15-11-01-16/1up3faoiihcjdd6w80fckt.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/304sreqcbysqoery4l3dtq/2012-12-15-11-01-16/1up3faoiihcjdd6w80fckt.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/304sreqcbysqoery4l3dtq/2012-12-15-11-01-16/1up3faoiihcjdd6w80fckt.jpg
mailto:musik@dn.se
mailto:musik@dn.se


“Stim skapar databas med Apple”
“Upphovsrättsorganisationen Stim medverkar i ett projekt med bland 
andra Apple och Google som syftar till att skapa en musikdatabas 
kallad Global Repertoire Database (GRD). Den ska lanseras 2015 och 
ge en komplett och officiell presentation av ägarförhållandena till 
musikaliska verk.
– GRD kommer vara till mycket stor nytta för bland annat företag som 
vill kunna distribuera musik på nätet i många olika länder. Samtidigt 
säkerställer GRD att de som skrivit text och musik får betalt för sitt 
arbete på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, säger Kenth Muldin, vd 
för Stim. DN
Clas Barkman clas.barkman@dn.se “
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79 	
Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och  
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och 
kriminalvård, polis, integration od, under-
visning.  Sport.

Innehåll och länkar till hemsidan:

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

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

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 

SW   796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
Ku 	
 Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku. 	
 Särskilda historiska perioder
Ku- 	
 särskilda länder och områden )
Oa 	
 Sociologi (även till 79)
Oa(x)	
Sociologiska lexikon (118)
Oa:bf	
Sociologiska institutioner 
Oa:d 	
Sociologisik teori, filosofi och metodlära 
Oa:k 	
Sociologins historia 
Oaa 	
 Socialpsykologi 
Oab 	
Sociala strukturer 
Oac 	
 Familjesociologi 

DC:
300 Samhällsvetenskap , sociologi och antropologi
300 Samhällsvetenskap
301 Sociologi & antropologi
302 Social interaktion
303 Sociala processer
304 Faktorer som påverkar socialt beteende
305 Sociala grupper
306 Kultur & institutioner
307 gemenskaperna
308 används inte längre, tidigare Polygrafi
309 används inte längre, tidigare historia sociologi
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SW   . 7911-7913 Seder och bruk.

(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

Libris/SAB:
Bl 	
 Omstridda fenomen och företeelser 
Blb 	
 Ockultism 
Blc 	
 Spådomskonst (divination) 
Bld 	
 Frenologi 
Blf 	
 Kryptozoologi 
Blg 	
 Ufo 
M   	
 Etnografi, socialantropologi och etnologi 
M(x) Etnografiska etc. lexikon 
M:b 	
Etnografisk etc. forskning. Institutioner 
M:d 	
Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära 
M:k 	
Etnografins etc historia 
Ma 	
 Europa: allmänt 
Mb 	
 Norden: allmänt 
Mc 	
 Sverige 
Md 	
 Övriga Norden 
Me 	
 Brittiska öarna (Storbritannien) 
Mf 	
 Mellaneuropa 
Mg 	
 Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Mh 	
 Schweiz 
Mi 	
 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
Mj 	
 Frankrike 
Mk	
 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
Ml 	
 Portugal 

Mm 	
Östeuropa
Mn 	
 Balkanländerna 
Mo 	
 Asien 
Mp 	
 Afrika 
Mq 	
 Amerika 
Mr 	
 Oceanien 
Ms 	
 Polarländerna 
Mu 	
 Bebyggelse och byggnader 
Mv 	
 Föremål 
Mx 	
 Näringsliv och arbetsliv 
My 	
 Samhälls- och familjeliv 
Mz 	
 Folktro och folkseder 
Qcg 	
Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	
	

	
 förhållanden  (Även 7911)

(DC, DK 39).DC:
390 Seder, etikett , folklore
391 Kostym & personliga utseende
392 Livets kretslopp och hemlivet
393 död 
394 Allmänt
395 Etikett ( Manners )
396 används inte längre, tidigare kvinnors ställning och behandling
397 används inte längre, förr utstött studier
398 Folklore
399 Krig & diplomati.
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130 Parapsychology och ockultism
130 parapsykologi och ockultism
131 Parapsykiska och ockult metoder
132 används inte längre, förr Mental rubbningarna
133 Särskilda ämnen i parapsykologi och ockultism
134 används inte längre, tidigare mesmerism och Klärvoajans
135 Dreams och mysterier
136 inte längre används, före detta mentala egenskaper
137 divinatoriska grafologi
138 Physiognomy
139 Frenologi
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DN 19 nov 2012:

“Familjen är död – leve familjen”
“Runt om i världen blir singlarna fler och fler. Men familjen är en 
effektiv konstruktion för att få människor att bry sig om varandra 
och långsiktigt arbeta för folkets framtid. “

Någon gång under de senaste decennierna gick människor världen runt 
in i vad man kan kalla möjligheternas tidsålder. De hade tröttnat på allt 
som reducerade deras valfrihet.
Omvandlingen har varit befriande och leder till en del häpnadsväckan-
de förändringar. I århundraden tvingade de flesta mänskliga samhällen 
sina medlemmar in i tvåförälderfamiljer. I dag betraktas en sådan fa-
milj i allt större utsträckning som en möjlighet av många.
Antalet ensamstående amerikaner har stigit från 9 procent 1950 till 28 
procent i dag. År 1990 tyckte 65 procent av USA:s befolkning att barn 
var mycket viktiga för att ett äktenskap skulle bli lyckat. För närvar-
ande är det bara 41 procent som anser det. Det finns nu fler ameri-
kanska hushåll med hundar än med barn.
Detta är inte någon rent amerikansk företeelse. I Skandinavien är 
mellan 40 och 45 procent av befolkningen ensamstående. Antalet 
giftermål i Spanien har sjunkit från 270 000 år 1975 till 170 000 i dag, 
och antalet födslar om året är nu lägre än det var på 1700-talet.
Trettio procent av alla tyska kvinnor säger att de inte tänker skaffa 
barn. I en undersökning 2011 uppgav en majoritet av Taiwans kvinnor 
under 50 år att de inte ville ha barn. Födelsetalet i Brasilien har fallit 
från 4,3 barn per kvinna för 35 år sedan till 1,9 barn i dag.
Osannolikt snabba kulturella och demografiska förändringar pågår 
alltså. Världen rör sig åt samma håll, från samhällen orienterade kring 

tvåföräldersfamiljen till självserveringssamhällen med många valmöj-
ligheter.
Detta världsomspännande fenomen har analyserats på ett utomordent-
ligt sätt i en studie med titeln ”The Rise of Post-Familialism: Humani-
ty’s Future?”
Varför uppträder fenomenet? Studien ger många förklaringar. Folk 
fäster sig mindre vid religionen. I många delar av världen är man mer 
pessimistisk än tidigare. Den globala kapitalismen tycks också spela 
in, av allt att döma särskilt i Asien.
Många vill satsa på att förkovra sig i sitt yrke och är rädda att de ham-
nar på efterkälken eller mister sin valfrihet om de inte ägnar många 
timmar åt sitt arbete.
En forskare vid ett japanskt institut som sysslar med befolkningsfrågor 
och samhällssäkerhet kom med den rakaste förklaringen till situatio-
nen: ”I de utvecklade ländernas sociala och ekonomiska system väger 
kostnaderna för ett barn tyngre än nyttan av barnet.”
Singapore är ett särskilt intressant fall. I likhet med de flesta asiatiska 
samhällen var det tidigare otroligt familjecentrerat, men i takt med att 
ekonomin tog fart rasade äktenskapsfrekvensen. Nu har Singapore ett 
av världens lägsta födelsetal. ”Det man inriktar sig på i Singapore är 
inte att njuta av livet utan att hålla sig i täten: i skolan, på arbetet, i in-
komster”, säger en 30-årig demograf från Singapore i studien. ”Många 
uppfattar en fast relation som ett hinder mot detta.”
Denna kulturella förskjutning får ofrånkomligen väldiga konsekvenser. 
Globalt kommer länder som upprätthåller sitt födelsetal, som USA, att 
klara sig bra men de som inte gör det, till exempel Japan, halkar bakåt. 
Geografiskt kommer singlar att dominera stadslivet och tvåförälders-
familjerna att bo i förorten. Politiskt tenderar gifta personer i USA att 
rösta på Republikanerna. Mitt Romney fick en betydande majoritet 



bland gifta väljare, särskilt kvinnor. Obama slog Romney ordentligt 
bland singlarna, med 62 procent mot 35.
Valresultatet 2012 belyser den övergång vi just nu genomgår från en 
typ av demografi (den aktuella republikanska sammansättningen) till 
en annan (den demokratiska sammansättningen). Trenden till en syn på 
familjen som förlegad ingår i förändringen.
Själv tror jag att idén om en möjligheternas tidsålder vilar på en 
missuppfattning. Folk mår inte bättre när de får maximal personlig 
frihet att göra vad de vill. De mår bättre när de är inhöljda i engage-
mang som står över det privata valet – engagemang i familj, Gud, 
arbete och fosterland.
Rent praktiskt är den traditionella familjen ett effektivt sätt att förmå 
någon att bry sig om andra, aktivera sig i sitt närsamhälle och arbeta 
för sitt lands och sitt folks långsiktiga framtid. Därför bör våra lagar 
och attityder gynna familjebildning och barnafödande, till exempel 
med generös föräldraledighet och dylikt.
Tvåföräldersfamiljen är naturligtvis inte det enda sättet att engagera 
sig. Vare sig vi vill eller ej går vi in i en värld där fler människor letar 
efter olika sätt att etablera förbindelser. Innan vi drar den förhastade 
slutsatsen att världen går åt helvete är det nog en god idé att se närma-
re på dessa allt vanligare engagemangsmekanismer.
Problemet behöver inte vara en familjestruktur i förändring. Problemet 
är människor som går igenom sitt vuxna liv och ständigt försöker hålla 
alla valmöjligheter öppna.
David Brooks “
“Översättning: Margareta Eklöf Copyright: New York Times Service 
(2012) .David Brooks är amerikansk författare, journalist och fristå-
ende kolumnist i Dagens Nyheter.”
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Övervakning.

“Föräldrar gps-spårar sina barn”
“Mobilexplosionen gör att fler föräldrar än någonsin spårar sina 
barn med gps. Experter varnar nu för att övervakningen kan vara 
negativ för barnens utveckling. – Man ska inte lita för mycket på 
tekniken utan också på varandra, säger Pia Risholm Mothander, 
docent i utvecklingspsykologi. “

“Ett barn som försvinner är många föräldrars största skräck.
När en nioårig flicka i Göteborg kidnappades på väg till skolan förra 
veckan engagerade sig uppemot 800 personer i sökandet. Flickan 
hittades och frivilligorganisationen Missing Peoples genomslag kan nu 
få polisen att ändra arbetssätt. Samtidigt ger föräldrars oro bränsle till 
en bransch som ökar i snabb takt – gps-övervakning av barn. Allt fler 
föräldrar väljer att spåra sina barn, exempelvis via mobilen.
DN har ringt runt till företag som säljer denna typ av produkt. Samt-
liga vittnar om att försäljningen har ökat i år.

– De senaste månaderna har vår försäljning ökat med 25 procent. Det 
handlar om gps:er som bland annat används för att spåra barn. Jag 
upplever att det intresserar framför allt yngre föräldrar i storstäderna, 
säger Dean Maros som äger GPSer.se, ett av alla försäljningsställen på 
nätet.
Vilken teknik som används varierar. En av lösningarna består av en 
dosa som exempelvis placeras i barnens jackficka. I realtid sänder 
apparaten ut information om sin position. Flera förskolor runt om i 
landet använder sig av västar med gps som larmar om något barn för-
svinner.

Många familjer använder sig av smartphones, till exempel Iphones. 
Programmet ”Hitta min Iphone”, som kan användas till att spåra mobi-
ler, är en av de mest nedladdade apparna.
– Jag känner igen utvecklingen. Ur föräldraperspektivet är det så 
mycket mer information i dag än för några decennier sedan. Vi är upp-
daterade på alla möjliga faror som kan tänkas uppstå. Vi tar del av alla 
hemskheter, vilket triggar i gång oron. Vi lever i en informationsvärld, 
säger Pia Risholm Mothander, docent i utvecklingspsykologi vid 
Stockholms universitet.

Företaget Lociloci med över 10 000 kunder använder sig av mobilmas-
ter för att spåra. I sin marknadsföring riktar de in sig på föräldrar och 
att man alltid kan se ”var dina nära och kära är”.
– Folk är ute efter att få en trygghetskänsla. Vi får uppemot 500 nya 
användare i månaden, säger Fredric Gunnarson, styrelseorförande i 
Lociloci.
Men att övervaka sina barn är inte enbart positivt. Enligt Pia Ris-
holm Mothander kan övervakningen vara negativ för barnens utveck-
ling.

– Som förälder bör man tänka efter en extra gång innan man börjar 
gps-övervaka sina barn. Jag tycker att man ska sträva efter att lära sina 
barn vad som är farligt och när man ska dra sig undan, säger Pia 
Risholm Mothander.
Hur ser du på riskerna?
– Det är få barn i dag som kan hamna i skuggan av sina föräldrar och 
göra helt egna upptäckter i fred. I vissa områden har barn mobiltelefon 
väldigt tidigt. De ska ringa när de åker och när de kommer. De är stän-
digt i kontakt med föräldrarna. Att växa upp som barn innebär ju att 
pröva sina egna krafter mer och mer för att sedan klara sig själv.



Rädda Barnen anser att positioneringstjänsterna riskerar att bli ett 
redskap för att kontrollera och förtrycka barnen. Barn bör alltid ge sitt 
samtycke till övervakningen.
– Det finns ett problem om man använder det som en fotboja eller 
förtryckande redskap. Man måste använda vanlig sund 
föräldrainstinkt. Man får väga om man ska skydda sitt barn mot deras 
rätt till privatliv, säger Åsa Landberg, barnpsykolog på Rädda Barnen.
Missing People hjälper folk att hitta försvunna anhörig. 
Organisationen märker att det finns ett ökat intresse för 
positioneringstjänster och man arbetar nu tillsammans med ett företag 
med att utveckla en ny tjänst för att spåra försvunna personer.

– Det är lite småhemligt, men det är något vi håller på med just nu. Det 
finns helt klart en efterfrågan, säger Jessica Kangasniemi, ordförande 
för Missing People.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “
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“Ju mer makt, desto större blir risken för 
snedsteg”
“Kommentar. Vi har sett det gång på gång. Män med makt, äre-
lystna och disciplinerade, förlorar allt de strävat för när de av-
slöjas, bildligt talat med byxorna nere. Vad får dem att sätta allt 
på spel? “

“ Dominique Strauss-Kahn, förre chefen för Internationella valutafon-
den, hade jobbet som Frankrikes president inom räckhåll. David 
Petraeus var mäktig CIA-chef och beundrad krigshjälte med en lysan-
de karriär framför sig. Silvio Berlusconi satt, trots kritik och skandaler, 
ännu ganska säkert som italiensk regeringschef.
Men de riskerade allt för sex. Strauss-Kahns lysande politiska karriär 
tog slut efter ett kort sexmöte (som kanske var våldtäkt) på ett hotell-
rum i New York. Petraeus otrohet kostar honom jobb och framtid. 
Skandalen kring Berlusconis sexpartyn och påstådda kontakter med 
minderåriga prostituerade blev början till slutet för hans politiska makt 
(fast eurokrisen gav nådastöten).
Och de är inte ensamma. Bill Clintons presidentperiod överlevde med 
knapp nöd hans affär med praktikanten Monica Lewinsky.
Genom amerikansk politik går en strid ström av politiker, från New 
York-guvernören Eliot Spitzer till presidentkandidaten John Edwards, 
som fallit på avslöjad otrohet.
Vad driver dessa män att sätta sin karriär på spel? Flera socialpsykolo-
ger och psykologer har ställt frågan.
En förklaring är att den som besegrat alla hinder för att nå toppen 
ofta känner sig osårbar. I en studie vid det holländska universitetet i 

Tilburg visade socialpsykologen Joris Lammers att sannolikheten för 
att personerna i undersökningen skulle vara otrogna mot sin partner 
var större ju mer makt de hade. Det berodde på att makt åtföljdes av 
tillförsikt, medan mindre makt gav ökad medvetenhet om fara och 
risk.
”Makt leder till mindre hämningar, till en känsla av att man kan få vad 
man vill ha och kan ta risker för att nå det”, konstaterade Joris 
Lammers i en intervju.
Möjligheterna till snedsteg ökar också med mer makt. Den förre 
amerikanske utrikesministern Henry Kissinger noterade på sin tid att 
makt gör män sexiga.
I fransk debatt brukar psykoanalytiker peka på ett samband mellan 
makt och sexualitet, på erövringen av makt som en förförelse och på 
den sexuella erövringen som en form av maktutövning. Så har också 
flera franska presidenter haft ett stadgat rykte som flitiga vänster-
prasslare.
Och ofta håller skyddsmurarna. Förr teg de som visste ofta om för-
hållanden som hade fällt politiker om de blivit kända – från Per Albin 
Hanssons två familjer till John F Kennedys notoriska otrohet. Men i 
dagens öppnare samhälle är det mer ovanligt. “



DN 3 dec 2012
Fråga experten. Psykologerna Liria Ortiz och Martin Forster 
svarar

”Min dotter är missnöjd med allt”
“ Familjen har det bra, både ekonomiskt och på andra sätt. Men 
det tycker inte tonårsflickan, som är missnöjd med det mesta och 
hela tiden jämför sig med andra. Hur kan föräldrarna hjälpa 
henne till en mer positiv syn på livet? “

Fråga
Jag har en fantastisk dotter som är i tidiga tonåren. Hon är stark, kvick 
och det går bra för henne i skolan. Hon är mycket ambitiös och lyckas 
kombinera studier med intensiv träning. Socialt är hon lite blyg och tar 
inte så mycket plats, men får alltid vara med och har kompisar både i 
skolan och på fritiden. Hon ser mycket bra ut.

Vi är en klassisk liten kärnfamilj med två barn. Stor släkt på båda sidor 
och mycket kärlek! Vi bor i ett trevligt område där det finns familjer 
som har både mer och mindre pengar än vi. Min man och jag har 
massor av intressen som vi försöker visa våra barn, som skidåkning, 
friluftsliv, kultur.
Personligen så tycker jag att vi är lyckligt lottade, jag känner ofta 
tacksamhet över att jag fått det så bra i livet. Vi försöker kommunicera 
till våra barn att vi har det bra och ska vara tacksamma för det. Vi bi-
drar till flera hjälporganisationer och vill förmedla att man ska hjälpa 
dem som har det sämre.
Så vad är problemet? Jo, vår dotter har en enormt otacksam och 
missnöjd inställning till precis allt. När jag tänker bakåt så har det varit 
så väldigt länge, men det blir värre i takt med att hennes värld blir 

större. Hon följer framgångsrika bloggare på nätet och jämför sig 
konstant med andra. Hon ser såpor på nätet där människor är vackra 
och har mycket pengar. Flera kompisar har fler och dyrare saker än 
hon (absolut inte alla). Hon uppfattar sig som ful, ett drag som jag i 
och för sig gissar att hon delar med de flesta tonårstjejer. Det enda hon 
vill är att shoppa, vara på de tjusigare shoppingstråken och fika på de 
finaste ställena.
Det som oroar mig är att hon är på väg att bli deprimerad. Allting 
målas i svart, missnöjet är totalt och hon tenderar att bli uppgiven. 
Hemma drar hon sig undan in i internet/instagramvärlden. Både min 
man och jag försöker förklara att det är en falsk bild som målas upp: 
även bloggare och vänner har trista vardagar och de flesta skådisar får 
kämpa för sin överlevnad också. Det kommer alltid att finnas männi-
skor runt omkring en som har mer, ser bättre ut och så vidare. Det 
gäller att bara acceptera det och försöka vara nöjd med det man har. Vi 
försöker få med henne på trevliga saker på helgerna, men hon tycker 
att allting är dödstrist och vill bara hem. Hon tycker att vi är riktigt 
dåliga!
Ibland försöker hon prata och fråga varför andra har det så bra och 
inte hon. Hennes pratförsök kommer ofta sent på kvällen och hon kan 
inte resonera ordentligt då, knappt jag heller. Jag har i stället försökt 
att prata med henne och peppa vid andra tillfällen. Försökt stärka 
hennes självförtroende. Det här är jättesvårt för jag blir personligen 
oerhört provocerad av hennes missnöje och har ibland svårt att höra 
hennes klagan utan att ryta till. Då blir hon ännu ledsnare och jag helt 
matt. Hur ska vi göra för att vår dotter ska bli nöjd och till freds med 
det liv som hon faktiskt har? Hur ska vi lära henne att förhålla sig 
moget i det här? Jag blir helt förtvivlad av detta.
För att nyansera bilden lite grann: även om hon har en riktigt 
otrevlig ton hemma numera, särskilt mot sin pappa, så är det lika ofta 



hans fel att det blir gräl. Båda verkar på förhand vara inställda på bråk 
och triggar varandras dåliga sidor. Det skapar dagligen en dålig 
stämning hemma. Vår annars stabila familj mår just nu inte alls bra.
Har ni några råd hur vi kan göra för att få vår underbara flicka på rät 
köl? Jag blir så olycklig av att se henne ledsen när hon absolut inte 
behöver vara det. Jag är rädd att hon ska fjärma sig från oss ännu mer.
Orolig mamma
Svar

Tack för ditt brev, som ställer många intressanta frågor. Jag vill gärna 
ge några konkreta råd till dig, men jag tycker att det är svårare än van-
ligt den här gången. Till att börja med verkar du och din man redan 
göra många saker som jag annars skulle föreslå. Ni föregår med gott 
exempel genom att inte själva vara upptagna av konsumtion och status. 
Ni verkar inte understödja hennes konsumtion ohejdat, utan ge henne 
saker och pengar som motsvarar genomsnittet bland hennes vänner. Ni 
är själva aktiva på fritiden, vilket skulle kunna inspirera er dotter till 
att vidga vyerna.
Många skulle nog säga att er dotters intressen och attityd är tecken i 
tiden. Det går att ha många invändningar mot till exempel modeblog-
gar, som att de sprider olyckliga ideal om hur unga tjejer ska vara eller 
att de driver på en konsumtionshets som rimmar illa med ett hållbart 
samhälle. Å andra sidan handlar ju tonåren delvis om att utforska olika 
värderingar och ideal som ofta krockar med föräldrarnas syn på saker. 
Jag påstår inte att din dotter enbart ägnar sig åt detta för att göra revolt, 
men på ett mer eller mindre medvetet plan så kanske hon vill pröva 
vägar som ligger långt bort från den livsstil som du och hennes pappa 
förespråkar. Ju mer ni försöker locka med gemensamma aktiviteter 
eller alternativ till shopping, desto mer motstånd kanske hon känner 
för att göra.

Ett annat typiskt tonårsbeteende är förstås att vara negativ, sur och 
otrevlig mot sina föräldrar. Återigen kan det handla om att göra upp-
ror, men du skriver att du är rädd att dottern är på väg att bli deprime-
rad. Jag tycker att det finns flera saker som talar emot det. Hon är en-
gagerad i skolan, träffar kompisar och har en aktiv fritid. Det mesta av 
hennes negativa attityder och tankar verkar komma fram i relationen 
till er föräldrar. Det mesta verkar också handlar om att ni inte ger 
henne tillräckligt mycket pengar eller saker, eller att familjen i stort 
inte lever ett lika statusfyllt liv som hon skulle önska. Det är inget 
ovanligt tema i konflikter mellan ungdomar och föräldrar. Om hon 
verkar må okej i andra relationer och sammanhang, så skulle jag inte 
oroa mig lika mycket över hennes negativa attityd hemma.
Du tar upp en tydlig baksida med sociala medier och internet i ditt 
brev, nämligen att din dotter där jämför sig mycket med andra. Forsk-
ning har också visat denna baksida. De som ofta jämför sig med andra 
mår sämre. Dessutom är risken för att må dåligt större om jämförelsen 
handlar om ”ytliga” saker som utseende, prylar och status, vilket ofta 
är sådant som lyfts fram på till exempel Facebook och Instagram. Ett 
särskilt problem är att lycka och framgång ofta överdrivs i de bilder 
som personer ger av sig själva på nätet. Ju mer man läser och skriver 
sådant, desto större risk att man får en uppblåst bild av sig själv och får 
orimliga förväntningar på livet.
Föräldrarnas inflytande över barnens intressen, attityder och um-
gänge minskar tydligt i tonåren (och ska göra det). Därmed inte sagt 
att föräldrar saknar betydelse, de är fortfarande viktiga men på ett 
annat sätt. Vanliga råd är att tonårsföräldrar måste släppa taget och ge 
utrymme för ungdomen att utforska världen, men samtidigt finnas kvar 
som en trygg bas när det behövs. Det handlar i praktiken om att bli 
väldigt förlåtande, svälja besvikelse och släppa många av de strider 
som annars förpestar relationen. Det betyder inte att man ska bli en 



dörrmatta och ge efter i varje diskussion. Viktiga saker måste man 
diskutera och försöka hitta kompromisser kring. Om hon däremot 
klagar eller är negativ utan att direkt kräva något av er, så kan ni 
försöka ha överseende med det. Jag tror till exempel att det kan vara 
värt att försöka släppa alla ambitioner att försöka påverka hennes 
intressen. Stäng inte dörren till att hon ska följa med er på olika 
aktiviteter, men låt henne ta initiativen.
Oavsett om er dotters beteenden kan betraktas som ett relativt normalt 
tonårsuppror, eller om hon faktiskt mår sämre än de flesta tonåringar, 
så tror jag ni vinner på att lägga fokus på er relation snarare än hennes 
intressen och attityder. Om ni inte redan har gjort det, så skulle jag 
försöka prata mer med andra tonårsföräldrar. Antingen med vänner 
eller i någon organiserad föräldragrupp som finns i vissa kommuner. 
Min erfarenhet är att samtal med andra föräldrar kan ge distans till 
problemen, även om man inte alltid kan göra så mycket åt dem. Jag 
tycker till exempel att det låter som om er dotter inte bara är 
intresserad av shopping och status, när hon samtidigt ägnar sig åt 
exempelvis studier och intensiv träning. Hoppas jag har rätt!
Varma hälsningar
Martin “
“ Fråga Insidans experter
Legitimerade psykologen och psykoterapeuten Liria Ortiz svarar på 
frågor om självhjälp, förändring- och parrelationer. Martin Forster, 
legitimerad psykolog och forskare, svarar på frågor om barn och 
familjerelationer.
Skicka din fråga till:
fragainsidan@dn.se. Utvalda frågor besvaras och publiceras på dn.se/
insidan och i papperstidningen “
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“Ett faderligt vredesutbrott”
“ Straffpredikningar leder inte till förändring, varken i politiken 
eller hos familjemedlemmar. “

“Nick Crews erkände själv att han var en medelmåttig pappa. Han 
tyckte om att gulla med sina tre barn, men han var ofta till sjöss på 
flottkommenderingar och höll inte kontakt med dem när de hade börjat 
på internatskola.
Under åren såg han barnen (den äldste är nu 40) begå en rad förfärliga 
misstag. ”Jag hade anammat modefilosofin att inte lägga mig i, att låta 
barnen bestämma själva.”
I februari i år hade Crews fått nog. Barnen fick ett mejl som numera 
går under namnet Crewsmissilen i Storbritannien.
”Kära alla tre! Efter gårdagens omgång av gnäll och ännu fler dåliga 
nyheter från er, som ni öser ur er som om mamma vore en slaskhink, 
är det dags att ni får höra ett sanningens ord.
Det märks att ingen av er har den blekaste aning om vilken bitter 
besvikelse ni alla, var och en på sitt sätt, har varit för oss. Vi tvingas 
nu beskåda det fjärde av era sammanlagda äktenskap i dess sorgliga 
dödsryckningar, samtidigt som vi ser ett femte närma sig.
Jag undrar om ni förstår hur vi känner oss – vi har ingenting att säga 
som gör er eller oss någon heder. Om ni hade gjort karriär byggd på 
era utbildningar skulle vi ha mått bättre, men än så länge är ingen av er 
vad jag verkligen skulle kalla självförsörjande.”
Crews övergick till barnbarnen: ”Vi ser alltså sex fina barn – snart sju 
– gå ut i livet utan föräldrar som har varit mogna och omdömesgilla 
nog att göra ett rejält försök att komma i gång på allvar.

Som man kunde ha förutsagt är resultatet tio år av djup oro över hur 
det ska gå för våra barnbarn. Om det inte hade varit för dem skulle 
mamma och jag inte bry oss så mycket medan ni alla tre medvetet och 
med vidöppna ögon ställer till det ena eländet efter det andra för er 
själva. Vi blir alldeles uppgivna när vi märker att det mesta ni gör är 
kopulationsdrivet, och sedan står vi där hjälplösa och ser dessa 
bedårande små människor bli svikna av er, deras föräldrar.”
Crews slutar sitt mejl: ”Jag vill inte höra ett ord från någon av er 
förrän ni kan visa upp en framgång eller klarar av att prestera något 
eller lägger fram en realistisk plan för hur ni ska försörja era barn och 
se till att de får ett gott liv. Jag är bittert, bittert besviken. Pappa.”
Mejlet offentliggjordes av hans ena dotter som hoppades få publicitet 
för en bok hon var i färd med att översätta, och Crews har blivit en 
uppburen folkhjälte i sitt land. Många föräldrar gläds åt att det äntligen 
finns någon med så mycket ruter i sig att han ger åtminstone en upp-
sättning bortskämda latmaskar en välförtjänt spark i baken.
Problemet är förstås att dessa straffpredikningar inte har någon verkan, 
hur skönt det än känns att hålla dem. Man kan säga åt folk att de är 
feta och inte borde äta fler pommes, men det betyder inte att de slutar. 
Man kan avlägga alla möjliga nyårslöften och med uppriktigt hjärta 
bestämma sig för att bli en bättre människa, men det betyder inte att 
man håller dem.
Att folk beter sig illa beror inte på att de är okunniga om sina fel och 
brister. De gör det därför att de har fallit in i destruktiva mönster som 
de inte kan ta sig ur.
Det mänskliga beteendet springer fram ur dolda källor och kräver 
ständig och klok styrning snarare än rytanden. Det bästa sättet att 
förmå någon att bryta dåliga vanor är inte att skriva ett ilsket mejl fullt 
av kritik. Det bästa sättet är att välja en strategi som aktivt uppmuntrar 



ett gott beteende. Det finns massor av forskning som visar att den bästa 
metoden att tackla dåligt beteende är indirekt, genom att man riktar 
uppmärksamheten mot ett annat och bättre.
Det är meningslöst att diktatoriskt bryta kontakten och säga åt barnen 
att höra av sig när de har en plan. Det är bättre att välja ett område av 
livet i sänder (de flesta har inte viljestyrka nog att förändra hela sitt liv 
på en och samma gång) och hjälpa dem att etablera ett föregripande 
system av konkreta regler och belöningar. Välj ett litet mål och lägg 
upp mätbara steg till det.
Det är våghalsigt att försöka övertala andra att se de grundliga miss-
tag de gör i hopp om att en inre förändring ska leda till ett annat bete-
ende. Försök i stället att ändra det ytliga agerandet först, i hopp om att 
de med tiden kommer att tänka annorlunda när de handlar på ett nytt 
sätt.
Lura dem att lyckas med löfte om uppskattning i stället för att be-
straffa misslyckanden med kritik. Positiva belöningar har större effekt.
Jag råkar täcka ett område – politik – där människor ständigt ryter åt 
varandra att bättra sig. De kommer alltid med den politiska versionen 
av Crewsmissilen.
Det är en urusel modell för ledarskap. Försök inte att skära bort dåligt 
beteende med kniv. Förändra det som ligger bakom. Förändra det som 
utlöser beteendet. Ersätt dåligt beteende med ett gott av ett nytt slag. 
Var indirekt. Lägg om kursen.

David Brooks. Amerikansk författare, journalist och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter.

Översättning: Margareta Eklöf. Copyright: New York Times “



DN 16 dec 2012:
Reportage: Domedagen

“21-12-2012: Apokalyps nu?”
“ De flesta avfärdar det som rent trams. Varför skulle jorden på 
ett eller annat sätt duka under just nu? Ändå finns där någon sorts 
oro för jordens framtid. Det finns tydliga tecken på att vi lever i en 
tid när mycket börjat rämna: ekonomin krackelerar, ekologin 
bryter samman.”

“Det är något av undergångsstämning i luften. Regnet vräker ner; det 
är genomgrått och rått. Tjolöholms slott ligger där som en osedvanligt 
tung koloss på en kulle ovanför Kungsbackafjorden några mil söder 
om Göteborg; ett arkitektoniskt mischmasch av renässans och jugend 
färdigbyggt 1904.
Vi passerar ena kortändan av slottet. Regnet upphör plötsligt men vin-
den kastar sig in från nordväst. Bitande kall. Den rektangulära gräs-
mattan med sina koniska cypresser sluttar ner mot havet därute. Him-
len sträcker sig upp mot galaxen. Det känns inte alls konstigt att Lars 
von Trier i sin senaste film ”Melancholia” på denna plats lät jorden gå 
under. Här på terrassen stod Kiefer Sutherlands rollkaraktär med sin 
stjärnkikare, lycklig som ett barn på julafton över att få se den enorma 
planeten Melancholia som just skulle passera förbi vårt jordklot. Trod-
de han. Och hade hela den vetenskapliga expertisen utifrån välgrundad 
rationell matematisk kunskap slagit fast. Inget skulle hända. Men Kir-
sten Dunsts rollkaraktär visste intuitivt nåt annat. Det skulle inte gå 
väl. Och i meditationsställning satt hon tillsammans med Charlotte 
Gainsbourg och inväntade det oundvikliga. Jordens undergång.
Nu är det enligt vissa tänkt att det ska ske igen. Fast på riktigt. Den 21 
eller 23 december. Man vet inte exakt hur man ska tolka en av de 

forntida mayas kalendrar, den Långa räkningen, baserad på 13 så 
kallade baktun eller 5125 år, som ska sluta just 2012.
– Man har gjort en korrelation mellan mayakalendern och den gregori-
anska och den skulle innebära att nåt ska ske den 23 december 2012, 
men nu har det visat sig att det inte riktigt stämmer. En erkänd maya-
forskare, Simon Martin, menar utifrån den enda säkra källa som finns, 
ett stenmonument Poco Uinic, att det i stället ska ske den 24. Sen har 
den 21 december blivit populärt eftersom vintersolståndet äger rum då; 
man vill se en koppling till det.
Johan Normark står och blickar ut över Kungsbackafjorden och det 
molninbäddade himlavalvet. Inget väder för den som är astronomiskt 
intresserad. Och inget för den som vill se om någon planetarisk jätte-
krasch är att vänta. Nu är Johan Normark ingen astronom, även om 
han av rent intresse läst två kurser på Chalmers. Han är arkeolog och 
kanske Sveriges främsta kännare av mayacivilisationen och dess på sin 
tid avancerade astronomiska beräkningar. Han har deltagit i otaliga 
utgrävningar i mayaområdet och undersökt den civilisation som nådde 
sin klimax på 700-talet för att sen sakta men säkert kollapsa.
Vinden sliter i oss, biter sig fast. Vi flyr upp mot loggian, en täckt 
pelarhall som vetter ut mot trädgården, havet och himlen. Johan Nor-
mark sätter sig till rätta, lite skyddad från vinden, i en stol av rotting. 
Han har ägnat mycket tid åt mayakalendern och dess kopplingar till 
just 2012. Åt alla apokalyptiska tankegångar som surrar omkring på 
nätet som envetna flugor utan att riktigt veta vad de håller på med.
– Folk kan ju egentligen ingenting om det här, säger han krasst.
Han är trött på alla möjliga och omöjliga tolkningar om vad som 
komma skall.
– Vi vet egentligen inte hur många så kallade baktun den Långa räk-
ningen ska bestå av. Det kan vara just tretton – tretton var ett viktigt tal 



baserat på att antalet månvarv under ett år är närmare tretton än tolv – 
men utifrån andra beräkningar skulle det lika gärna kunna vara tjugo 
baktuner eller fler. Det finns inga exakta svar!
Att vi i dag kopplar ihop ett eventuellt periodiskt slut utifrån en maya-
kalender som har en sådär 2 500 år på nacken, med olika tankar om 
apokalyps och plötsliga katastrofer, kan enligt Johan Normark ha 
många förklaringar. Själv har han fastnat för filosofen Levi Bryants 
psykoanalytiska tolkning.
– Bryant menar att folk undviker de verkliga problemen med ekologi 
och klimatfrågor och i stället håller sig till någon typ av yttre katastrof 
orsakad av till exempel en främmande himlakropp eller en gud. Vi är 
så fast i vårt sätt att leva att vi inte själva vill ta tag i de egentliga pro-
blemen. Skulle vi göra oss av med allt det vi har omkring oss, allt det 
vi byggt upp? Klimatförändringarna innebär att det blir minst fyra gra-
der varmare, men vad ska vi göra åt det?
Han rycker på axlarna. Slår ut med ena armen i en uppgiven gest mot 
trädgården och vädret och säger:
– Det kommer helt klart att bli en tristare värld. Så här.
Regnet har påbörjat ett nytt anfall. Ackompanjerat av en än hårdare 
vind. Klimatkriget. Kanske på sikt den verkliga apokalypsen.
Apokalyps, undergång, harmagedon, ragnarök, domedag; kärt barn 
har många namn. Varför har så stora delar av mänskligheten genom 
historien trott att saker förr eller senare ska gå åt, bokstavligt talat, 
helvete – även om man ofta hävdat att någonting mycket bättre ska 
komma efteråt?
Det är lätt att bara raljera över detta. Eller, som i fallet med olika 
apokalyptiska självmordssekter, förfasas.
Men.

För det första: Det finns fullt rationella skäl att tro att det förr eller 
senare ska ske en jordbävning, en meteoritkrasch, ett vulkanutbrott, 
som slår ut större delen av livet på jorden. Det har hänt förr.
För det andra: Man kan fråga sig varför vi så ofta tycks betrakta 
domedagsprofetior som kopplade till plötslig ond bråd död; till ett 
hastigt katastrofscenario. Ofta handlar det i de religiösa urkunderna – 
till exempel den bibliska Uppenbarelseboken eller det fornnordiska 
ragnarök – om utdragna processer där livet efter hand blir allt mörkare 
och svårare, för att till slut kollapsa.
Klimatjournalisten David Jonstad använder just det ordet: kollaps. Det 
är något som kan ske snabbt, men som oftast sker under en längre tid. I 
sin bok ”Kollaps – Livet vid civilisationens slut” tar han upp hur van-
ligt det genom historien är att civilisationer går under. Orsakerna kan 
vara flera. Ofta en kombination av klimatförändringar, överskridande 
av ekologiska gränser och av att ett samhälle blir mer sårbart ju mer 
komplext det är. David Jonstad tar upp mayacivilisationen som ett tyd-
ligt exempel. Kanske har den inte så mycket att säga oss i dag utifrån 
sina astronomiska beräkningar, kanske kan i stället dess jordiskt base-
rade kollaps vara ett varnande exempel för vår tid?
Vår nutida industriella civilisation är inte bara det mest komplexa sam-
hälle man kan tänka sig, det är också en civilisation som mer extremt 
än någonsin förr överskridit den här planetens ekologiska gränser. Den 
har, enligt ett internationellt forskarteam där den svenske professorn i 
naturresurshållning Johan Rockström ingår, utvecklats till en ”geo-
fysisk kraft som är i paritet med de stora naturkrafterna”.
Med detta i åtanke: är det då irrationellt att prata om framtiden i termer 
av kollaps eller undergång?

David Jonstad och hans tolv vänner på ekoenheten Änggärdet i Ske-
bokvarn utanför Flen tycker inte det. De ställde sig själva i stället en 



avgörande fråga:
Vad göra?
Ånga på och låtsas som om inget kommer att hända?
Lägga sig ner och dö?
De köpte sig en gård. Med mark och skog. För att skaffa sig makt över 
sitt eget liv. För att överleva när systemet rämnar.
Utanför dörren till det ursprungliga boningshuset på deras gård sitter 
en något övergödd katt, lyckligt ovetandes om sakernas tillstånd, och 
tvättar sin orangefärgade päls. Ytterdörren öppnas; Ingrid Nielsen tar 
emot. Hon är ordförande i den ekonomiska förening som äger och dri-
ver gården för att försöka skapa så hög grad av självförsörjning som 
möjligt. Gårdens 22 hektar mark beräknas kunna försörja omkring 30 
personer. Men steget dit är långt. Ännu bor ingen där helt permanent, 
och en dag som denna befinner sig bara tre av kvinnorna på gården.
David Jonstad är ute på föreläsningsturné och pratar om sina kollaps-
tankegångar. De andra befinner sig i stan, där alla på olika sätt håller 
fast vid jobb och bostäder.
Tove Sjöberg, till vardags tunnelbaneförare i Stockholm, tittar ut 
genom en dörr till ett av sovrummen.
– Jag skulle ha börjat jobba på bygget av mitt eget hus därute, men det 
kändes nödvändigt att vila lite, säger hon med ett snett leende.
Vi går in i köket. Te på hemodlad mynta och marmelad på plommon 
från trädgården. Men kexen och brödet är, åtminstone inte just i dag, 
en del av självhushållningsvisionen. De är inhandlade från mindre 
eller större företag, Kravstämpeln korrekt ditsatt, men delar av det 
industriella livsmedelskomplex som kan bli svårt att upprätthålla om 
vårt ekonomiska och ekologiska system kollapsar.

– Senaste rapporten som i går kom från Världsbanken visar ju att det är 
kört, att jordens medeltemperatur kommer stiga med minst fyra grader. 
Och jag vet inte riktigt hur man skyddar sig mot det, säger Ingrid.

– Att ett sån rapport kommer från Världsbanken är ju överraskande, 
säger Sirpa Pääkkönen, ålderskvinnan i trion, som just kommit ut i 
köket. De brukar ju vara så tillväxtvänliga.
Hon står bredvid diskbänken. Liten och späd, 60 plus, med vitt hår och 
ögon som gnistrar. Hon ler. Trots allt. Det är Sirpa som är gårdens 
grand old lady. Hon är den som bor där mest. Som tar hand om de två 
katterna. Som gräver och gräver därute; vänder på jorden, lever med 
den, andas den. Lägger sin kraft på det konkreta. Kanske blir det då 
lättare att känna något slags hopp.
– Jag älskar att gräva, säger hon med finsk brytning.
– På sikt vill vi alla bo här permanent, säger Ingrid Nielsen. Annars 
kommer vi inte kunna att ha djur och bruka jorden fullt ut. Vi vill ska-
pa en ekoenhet med stort fokus på mat och matsäkerhet. Vi är alla mer 
eller mindre oroade över att få tillräckligt med mat för att överleva 
kraschen.
– Det är det som är grejen, säger Tove. Att vi ska klara oss om nåt 
händer. Och så detta att göra nåt tillsammans. Man känner sig ju på 
många sätt ganska maktlös, men med detta känner jag att jag kan göra 
nåt.
Vi dricker upp teet och går ut innan mörkrets makter tar över. De står 
där och tittar ut över ägorna. Trots att det inte är så mycket synbart liv 
så här på senhösten, är det ändå levande på nåt sätt. Vackert.
– Det här är vårt, säger Tove.
– Ja, säger Sirpa, jag har ju egentligen aldrig ägt nåt tidigare.



Vi går ner mot ladan och växthuset uppbyggt mot ladugårdsväggen av 
gamla fönster, rundar hörnet och passerar sex odlingspallkragar längs 
med ladans kortända. Och så kommer frilanden, den stora potatis-
åkern.
– I höstas arrangerade en teatergrupp ett lajv-spel härute. Det skulle 
gestalta framtiden 2027 utifrån två olika scenarier. Det ena byggde på 
att folk med k-pistar tvingade slavar att ta upp all potatis. Det var ju 
väldigt bra för oss, säger Tove på sitt lite torrt humoristiska sätt.
Alla skrattar. Det går att garva åt framtida apokalyptiska dystopier. 
Åtminstone om de innebär att man får upp hela potatisskörden utan att 
själv behöva anstränga sig.
På andra sidan potatisåkern, i söderläge nedanför en skogbeklädd 
ås, byggs det första nya huset på ägorna. Ett tvåfamiljshus. Tove ska 
bo i den ena halvan.
– Det är tänkt att vi ska bli helt självförsörjande på el med hjälp av 
vind och sol, säger hon. Och så ska vi dra ner rör i marken som tran-
sporterar upp luft på en 6–7 grader som ska funka som skafferi.
Vi går dit via åsen och bikuporna med 60 000 bin som i år gett 50 kg 
honung, tittar ut över ägorna norrut, vandrar genom skogen längs åsen 
och travar nedför den mossbeklädda sluttningen mot huset.
Tove slänger av sig sin avlagda arbetsjacka från den tiden Veolia hade 
hand om Stockholms tunnelbanesystem. Hon tar upp snusdosan och 
langar in en prilla. Slänger på sig hörselskydd, tar fram en skiva olje-
härdad masonit – ”Schh, säg inget” – och går bort mot cirkelsågen.
– Tove är det svarta fåret i föreningen, skrattar Ingrid, hon bygger för 
stort för en person och använder oljehärdad masonit.
Tove tar sin nysågade skiva, kryper under huset och skruvar upp 
skivan för att skydda timret.

– Man skulle kunna bygga enbart på lera och halm, men det är oerhört 
arbetskrävande, säger hon urskuldande.
Det är inte helt lätt att göra sig oberoende av industriell produktion. 
Åtminstone inte på en gång. Många gånger saknas också kunskapen.
– På i stort sett en generation har vi förlorat all kunskap, säger Sirpa 
lakoniskt. Mina föräldrar kunde allt och jag och min syster kan 
ingenting.
– Men det är ändå häftigt, kontrar Ingrid. Ett liknande projekt som vårt 
sattes igång i Östergötland av folk som inget kunde. Men nu fungerar 
det, med djur och allt. Så det är aldrig för sent att lära sig.
Vi travar tillbaka mot boningshuset. Som någon slags trots, en stilla 
protest, mot de oåterkalleliga klimatförändringarna och en stigande 
medeltemperatur kryper iskalla molekyler upp under kläderna och får 
huden att huttra. Kanske ska det bli vinter, trots allt. Ett snabbtåg väser 
fram längs spåren nedanför ägorna. Sen blir det tyst. Skymningen 
börjar lägga sig över Änggärdet. Där Sirpa, Tove och Ingrid har tänkt 
överleva.
Inte långt från Tjolöholms slott, ett rejält stenkast bara, tvärs över 
Kungsbackafjorden, längst ute vid Västerhavet, ligger Onsala rymd-
observatorium. Här har man sen 1949 med hjälp av radioastronomi 
observerat den ytterst svaga radiostrålningen från yttre rymden. Där 
står två radioteleskop – det ena naket, avklätt, det andra inbäddat i ett 
vitt hölje som får det att likna ett mindre Globen – stadigt förankrade i 
den halländska urgrunden och tar oupphörligt emot signaler som 
kommit från galaxer miljarder ljusår bort. Det är inte svårt att känna 
sig liten. Att både människa och jord på det stora hela är av minimal 
betydelse.
– Vi vet fortfarande inte exakt hur livet på jorden skapats. Men livet 
byggs bland annat upp av aminosyror och proteiner, och man har nu 



upptäckt att det finns sådana livsviktiga aminosyror i meteorer, säger 
Eva Wirström, radioastronom och astrofysiker. Om man nu kan hitta 
dessa aminosyror i de gasmoln vi analyserar kan det innebära att liv 
kan uppstå i andra solsystem när gasmolnen bildar stjärnor.
Vi knatar omkring inne i utställningslokalen intill det första ursprung-
liga teleskopet från 1964. Här berättas om solsystem, stjärnfall och 
meteoriter, planet- och kometbanor. En monter tar upp kometkrascher 
med vår planet genom historien. Den minst en mil stora meteor som 
för 65 miljoner år sedan slog ner på Yucatanhalvön i Mexiko – där 
mayacivilisationen senare såg dagens ljus – och gjorde att dinosaurier 
och de flesta stora djur efter hand dog ut. Siljanringen i Dalarna, 
Barringerkratern i Arizona, den Turgeniska kometen i Ryssland. Rik-
tigt stora kollisioner med fem till tio kilometer stora asteroider in-
träffar i medeltal en gång på 10–100 miljoner år. Men hur vet vi exakt 
när?
– I dag har vi sån stenkoll på allt som har med planetbanor att göra, 
säger Eva Wirström. Nasa har slagit fast att en asteroid kommer väl-
digt nära jorden 2040. Det finns en risk på femhundra att den kommer 
att krascha med jorden, men visar det sig att det är nån fara kan man 
skicka ut en sprängladdning som kan knuffa den ur dess bana.
Det låter rationellt, tryggt och bra. Men jag tänker åter på Lars von 
Triers film Melancholia. Hur han vänder på begreppen. Hur den ratio-
nellt, vetenskapligt orienterade västerlänningen står där med lång näsa 
när planeten Melancholia inte uppför sig som vetenskapen fastslagit att 
den ska göra. Hur vi i verkligheten ständigt slår fast hur saker och ting 
ska bete sig. För vi har ju Kunskapen. Kollen. Och så står vi där ändå 
titt som tätt med allt längre näsa. Efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg, 
efter Estoniakatastrofen, tsunamin, Fukushima: det skulle ju inte hän-
da.

Ute har de tunga molnbankarna börjat sprängas isär. Solen långt där 
ute i Vintergatan slåss för att kasta lite ljus över oss innan den ska gå 
ner.
Jag ber en stilla bön – jo, jag vet, det är irrationellt – att den ska stiga 
upp över vår planet också i morgon, också den 21, 23 och 24 decem-
ber. Och alla dagar efter det. Men vem vet?
Annars återstår, numera på astronomiskt vetenskapliga grunder, att 
hoppas på liv på andra planeter. Långt, långt härifrån. 

Anders Sporsén Eriksson  sondag@dn.se“

“Några händelser genom historien som kan betraktas som 
undergångsscenarier.

Det enorma vulkanutbrottet på Toba i Indonesien för cirka 75 000 år 
sedan slog ut stora delar av mänskligheten.
Digerdöden, eller pesten, kom till Europa 1347 och dödade i genom-
snitt var tredje person. Upp till två tredjedelar av Sveriges befolkning 
dog.
Under andra världskriget dog 55-60 miljoner invånare.
Fakta. Maya
Mayakalendern - ett system av olika kalendrar som knyter an till astro-
nomiska observationer av solår, månår och Venus synodiska perioder. 
Mayansk tideräkning var väldigt komplicerad eftersom man kunde 
synkronisera och låsa de olika kalendrarna mot varandra på flera sätt. 
Några olika kalendrar är: Tzolkin, baserad på 260 dygn eller 13 
stycken 20-dygnsperioder, Tun, en ungefärlig årskalender baserad på 
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360 dygn, eller 18 stycken 20-dygnsperioder, Haab, en vardagskalen-
der baserad på 365 dygn.
För att staka ut längre tidsperioder användes en annan typ av kalender 
kallad den Långa räkningen. Den baseras på det antal dygn som för-
flutit sedan en mystisk startpunkt, år ”noll” i det förflutna. Startpunk-
ten på den senaste stora årscykeln ska vara den 14 augusti 3114 f.v.t. 
Denna startpunkt är då samtidigt slutpunkt på den föregående stora 
årscykeln. Slutpunkten på den senaste stora årscykeln, om den består 
av 5200 tun, tros bli den 21, 23 eller 24 december 2012. Sen börjar en 
ny cykel.
Fakta. Filmerna och böckerna
De senaste åren har bjudit på en radda av apokalyptisk litteratur 
och film, inspirerade av undergångsstämningen i samhället. Här 
är några exempel:
”Melancholia” av Lars von Trier. Undergångsskildring på både ett inre 
och yttre plan när planeten Melancholia kraschar med jorden. 
Exteriörscenerna inspelade på Tjolöholms slott i Halland.
”Hindenburg”, Susanna Lundins debutroman, handlar om jordens 
undergång där Pear och Bertil bor på ett torp byggt på vulkanisk mark 
i närheten av den plats där zeppelinaren ”Hindenburg” störtade.
”Fallvatten” av Mikael Niemi är en katastrofroman där dammarna i 
Lule älv brister sedan Norrland under en höst drabbats av oerhörda 
mängder regn. En älvtsunami krossar allt i sin väg.
”Vägen”, en postapokalyptisk roman av Corman McCarthy, senare 
filmatiserad av John Hillcoat med Viggo Mortensen i huvudrollen. 
Handlar om en far och son som försöker överleva i ett Amerika förött 
av människan.
”Beasts of the Southern Wild”, en film av Benh Zeitlin som vann 
regipriset vid Stockholms filmfestival. En undergångssaga som 

handlar om när klimatkrisen förvandlas till klimatkrig. Svensk 
filmpremiär den 11/1 2013. Motto: Man ska ta hand om varandra och 
tro på att man kommer att överleva!
Fråga forskaren
Bo Runeson, suicidforskare och professor i psykiatri vid Karolin-
ska institutet. Är det vanligt att folk får självmordstankar av tron 
att världen ska gå under?
– Människor i allmänhet tar nog dessa skriverier om domedagen rela-
tivt lätt. Men de som inte mår bra psykiskt och inte kan ta ställning till 
vad som är sant eller falskt kan nog påverkas, liksom de som drabbats 
av en personlig katastrof eller förlorat en anhörig. Även de som fastnar 
i sökandet på nätet och hamnar i sammanhang där domedagstankar är 
vanliga kan påverkas av det.
Vad kan man göra om en själv eller någon i ens närhet får 
självmordstankar?
– Det är viktigt att lyssna och inte slå bort när någon närstående yttrar 
sådana här tankar. Man bör inte bagatellisera det. Om det känns som 
att personen har allvarliga avsikter att ta sitt liv bör man se till att den 
söker hjälp hos psykiatrin.
Apokalypsen
Apokalyps
Från grekiskans apokalypsis som betyder uppenbarelse men vars 
grundbetydelse egentligen är avtäckelse eller avslöjande. Ursprung-
ligen en uppenbarelse från Gud som inte nödvändigtvis behöver ha 
med världens undergång att göra. Den mest kända apokalypsen mot-
togs av Johannes och införlivades i Bibeln som Uppenbarelseboken. 
På grund av dess innehåll om den yttersta tiden före Messias ankomst, 
har begreppet apokalyps kommit att förknippas med just någon typ av 
undergång eller sammanbrott.



Domedagen eller Yttersta domen
Ursprungligen en tankegång i den persiska zoroastrianismen om en 
slutgiltig dom för alla människor vid tidens slut. Denna tankegång på-
verkade i sin tur judendom och kristendom.
Harmagedon
En plats omnämnd i Uppenbarelseboken där den slutliga striden mel-
lan det goda och onda ska stå. Har blivit en omskrivning för jordens 
undergång.
Regnbågsormsmyten
En myt från fonfolket i Afrika som handlar om en världsorm som 
ligger ihoprullad under världen och biter sig i svansen. Han blir matad 
med järnstänger av de röda aporna, men en vacker dag tar järnet slut. 
Då kommer ormen rycka och slingra sig så mycket att hela jorden 
stjälper.
Ragnarök
”Gudarnas sista öde”, en serie händelser i nordisk mytologi som leder 
till jordens undergång. Några gudar och två människor överlever dock, 
och världen kan börja om från början igen.
Big Rip
Ett möjligt framtida scenario som bygger på upptäckten av mörk 
energi. Om cirka 20 miljarder år kan hela universum komma att slitas 
sönder. “



DN 16 dec 2012:
Mode

“Årets modehändelser”
“Snart är 2012 till ända och året har präglats av en mängd 
förändringar i modets värld. Uppdatera dig på några av 
milstolparna månad för månad. “

Januari
Modeåret 2012 inleds stort när mode- och musikvärldens mest efter-
längtade skapelse kommer till världen: Beyoncé och Jay-Z:s dotter 
Blue Ivy.
H & M presenterar ett eget designpris som drar uppmärksamhet till 
Stockholms modevecka, vilken dessutom invigs av Sveriges super-
stjärna Noomi Rapace.
Februari
Newsweek sätter Karl Lagerfeld på omslaget med texten “Karl Lager-
feld är överskattad”, och i samma veva kallar designern burdust sång-
erskan Adele “fet”. Ingen bra månad för Karl.
Yves Saint Laurent och Jil Sander gör sig av med sina respektive chef-
designer Stefano Pilati och Raf Simons. På Jil Sander tar i stället den 
ursprungliga grundaren Jil Sander över tyglarna efter sju år på annat 
håll.
Mars
Samtliga utgåvor av Vogue ingår i en banbrytande pakt – de sätter en 
åldersgräns på 16 år för alla framtida modeller och lovar att skildra en 
mer hälsosam kroppsbild.
Hedi Slimane bekräftas som ny chefdesigner på modehuset Yves Saint 
Laurent. Han väljer att helt byta logga, stil och namn på huset: det 
heter numera helt enkelt Saint Laurent Paris.

April
Efter ett år i limbo får Dior äntligen en chefdesigner: belgaren Raf 
Simons. Han är en insiderfavorit som bara tre månader senare presen-
terar sin första haute couture-kollektion.
Diana Orving visar varför hon är en av Sveriges bästa modeskapare 
med en handgjord couturekollektion som presenteras i Operans Guld-
foajé.
Maj
Den modegalna redaktören Anna Dello Russo blir H & M:s nya gäst-
designer medan Acne släpper en bok tillsammans med Lord Snowdon.
Pradas kortfilm tillsammans med Roman Polanski visas på Cannes 
filmfestival. Filmen skildrar en terapeut som provar kundernas Prada i 
smyg.
Juni
Fotbolls-EM i Ukraina drar i gång och SVT:s kommentator Johanna 
Frändén bär en margaretafläta i rutan i solidaritet med den fängslade 
Julia Tymosjenko.
Lady Gaga proklamerar att hon skapat en egen parfym, Fame, som ska 
lukta “dyrt fnask”.
Juli
Inför London-OS får Ralph Lauren massiv kritik i USA för att de 
landslagskläder han skapat är “Made in China” .
Konstnären Yayoi Kusama lanseras som Louis Vuittons nya samarbe-
te. Vi ser prickiga väskor överallt.
Augusti
Modevärldens ikon och Karl Lagerfelds musa Anna Piaggi avlider, 81 
år gammal.



September
I Paris visar Raf Simons och Hedi Slimane sina första ready to wear-
kollektioner för Dior respektive Saint Laurent. Raf fortsätter vara 
modevärldens älskling medan relationerna jämte Hedi Slimane svajar. 
New York Times kritiker Cathy Horyn skriver en ogillande recension 
varvid Hedi Slimane häller ur sig en kränkt mans förolämpningar på 
twitter.
Oktober
Klädkedjan Uniqlo lanserar en ny butiksspegel som automatiskt ändrar 
färg på det plagg du provar.
Brad Pitt lanseras som första man någonsin att fronta Chanels parfym 
No 5.
November
Barack Obama vinner valet i USA och vi kan se fram mot fyra år till 
med Michelle Obamas fantastiska chefsmässiga kappor och ärmlösa 
klänningar.
Modehuset Balenciaga låter sin chefdesigner Nicolas Ghesquière gå 
efter 15 år som vår tids kanske mest inflytelserika designer. Modevärl-
den gråter i stort sett blod.
December
Alexander Wang utnämns till Balenciagas nya chefdesigner, men 
kommer han att klara pressen? Ironiskt nog har hans karriär byggt på 
att inspireras av Balenciaga.

Agnes Braunerhielm “



DN 29 okt 2012:
Hur hjälper man barnen att få varaktiga relationer?

”Vår dotter har inga vänner”
“Dottern saknar nära vänner och får sällan napp när hon försö-
ker ta kontakt med kompisarna. Hur kan vi hjälpa henne? und-
rar mamman. Psykolog Martin Forster ger råd.”

“Fråga:

Vår dotter som närmar sig tonåren saknar nära vänner. Hon har inte 
haft någon ”bästis” under hela sin uppväxt, utom ett kort ”passionerat”  
förhållande med en jämngammal flicka som flyttade. Varje helg ringer 
hon runt bland klasskamraterna i hopp om att hitta någon att umgås 
med men oftast går hon bet – de är uppbokade med annat. Det är i stort 
sett aldrig någon som ringer henne. Det blir mycket ensam tid framför 
dator och tv.
Ibland lyckas hon komma närmare någon för ett tag och sover kanske 
borta någon enstaka natt. Men bara kort efter kommer hon hem och är 
bekymrad över att den som hon själv upplevde som sin nya ”bästis” 
drar sig undan och inte vill vara med henne längre. Hon är en impulsiv 
tjej med mycket energi. Hon har svårt att läsa av koderna i umgänget 
ibland, även om hon kämpar frenetiskt för att förstå och passa in i om-
givningens krav. Jag tror att hon är omogen för sin ålder och det skulle 
kunna vara en förklaring men jag ser i klassen att skillnaderna kan 
vara stora i den här åldern och att det finns andra barn som matchar 
hennes mognadsnivå.
Trots detta trivs hon för det mesta bra i skolan och har ett par fritids-
aktiviteter som hon också trivs med. Skolan tycker sig inte se ett 
problem men har antytt att hon har vissa koncentrationssvårigheter. 

Jag oroar mig en del över detta. Hennes pappa tycker att jag förstorar 
upp problemet och jag i gengäld tycker att han stoppar huvudet i san-
den. När hon var mindre bjöd vi hem barn men nu när hon är stor 
funkar ju inte det längre. Vad kan vi göra för att hjälpa henne?
Orolig mamma

Svar:

Oavsett om du överdriver problemet eller inte, så är det lätt att känna 
för din dotter. Du skriver att hon kan vara bekymrad när en nybliven 
”bästis” snabbt drar sig undan. Det är i och för sig normalt med korta 
”förälskelser” i de tidiga tonåren, men jag förutsätter att hon råkar ut 
för detta oftare än andra. I en ålder när kompisar betyder så mycket är 
det förstås smärtsamt att sakna nära vänner och att ofta få nobben.
Det är en utmaning att hjälpa äldre barn med vänner eftersom en po-
äng med tonåren är att bygga relationer utanför familjen utan föräld-
rars inblandning. Möjligheten att hjälpa beror mycket på hur relationen 
ser ut mellan barnet och föräldrarna. En viktig del av relationen är att 
kunna ha en bra dialog om vad som händer i varandras liv, vilket inte 
alltid är så lätt. Om det är så med er dotter, så får ni börja med att 
finnas tillgängliga och vara lyhörda för hennes egna initiativ till att ta 
upp frågan.
Vad kan ni konkret göra? Jag kommer att diskutera två möjliga spår 
som har prövats för att hjälpa barn och unga att få vänner. Det första 
spåret går ut på att barnet får lära sig nödvändiga sociala färdigheter 
för att skaffa och behålla vänner. Det andra spåret handlar om att 
hjälpa barnet att hitta sammanhang som ökar chansen att få vänner. 
Även om det ena spåret inte behöver utesluta det andra, tycker jag 
spontant att mycket talar för spår nummer två i ert fall och jag ska 
återkomma till varför.



Social färdighetsträning brukar framför allt användas för att hjälpa 
yngre barn, där det handlar om grundläggande färdigheter som att dela 
med sig, samarbeta, turas om, och att ge komplimanger. Det förekom-
mer också som insats för äldre barn och tonåringar, men blir svårare 
eftersom det sociala samspelet är mer utvecklat. Du skriver till exem-
pel att din dotter kan ha svårt för att läsa av sociala koder, vilket är en 
ganska avancerad social färdighet. Jag påstår inte att det är omöjligt att 
träna på det, men det är svårt att veta exakt vad man ska träna på och 
kan bli väldigt tidsödande.
Det kan förstås finnas relevanta färdigheter som är mer konkreta och 
lättare att öva på. Kan ni se saker som hon behöver lära sig? Har hon 
själv någon idé om varför det är svårt med vänner? Ett exempel kan 
vara att gå lagom fort fram i början av en relation. Om din dotter är 
impulsiv och gärna vill få en bästis, så kanske hon är för ivrig i nya 
kontakter. Försök i så fall att hjälpa henne att ha tålamod och kanske 
vänta mer på initiativ från den andra kompisen.
Andra exempel, som forskning generellt har visat har betydelse för 
tonåringars vänskap, är att kunna lyssna, att bjuda på sig själv (lagom 
mycket och snabbt), att bekräfta andras känslor och upplevelser, att 
vara lojal och att visa att man har en särskild relation som man värde-
rar högre än andra bekantskaper.

Om ni kan se att er dotter skulle vinna på att ändra sitt beteende och 
om ni tror att det är möjligt, så kan det vara en idé att försöka hjälpa 
henne på det här sättet.
Samtidigt finns det ibland en baksida med det här spåret. Du skriver att 
din dotter kämpar hårt för att passa in i omgivningen. Om era försök 
att hjälpa henne handlar om att hon måste ändra på sig, så blir signalen 
att hon måste kämpa ännu hårdare för att passa in. Budskapet kan bli 
att hon själv är skyldig till att hon inte har några vänner, när det i 

själva verket inte behöver vara så. Det kanske inte alls finns några 
större brister i hennes sätt att närma sig kamrater. Det kanske är kam-
raterna som inte är beredda att ta emot henne. Mitt råd är alltså att bara 
överväga det här spåret om det finns uppenbara brister i er dotters sätt 
att agera i sociala sammanhang och i så fall försöka undvika att hon 
känner skuld eller blir mer osäker. Låt henne leda samtalet och komma 
med egna förslag på vad hon kan förändra eller lära sig.

Så till det andra spåret, som handlar om att hitta fler sammanhang 
för nya vänner. Det finns en mängd forskning som visar att vänskap 
ofta springer ur likheter. Att din dotter hittills har haft svårt för att hitta 
vänner kanske som sagt beror på att hon inte har träffat någon lika-
sinnad (förutom flickan som flyttade!). I stället för att slå knut på sig 
själv för att passa in, måste hon hitta ett sammanhang eller en relation 
där hon kan vara sig själv. Det underliggande budskapet blir alltså att 
hon duger fint som hon är, men att hon måste hitta någon som hon 
passar med. Det kan vara svårare för vissa, men med risk för att låta 
naiv vill jag påstå att det finns någon för alla. I det här perspektivet blir 
er dotters sociala ”brister” i stället en personlighet som kan uppskattas.

Jag ska ge några förslag på hur ni kan hjälpa henne. Först och främst 
kan ni uppmuntra henne att vara öppen för alla möjliga vänskaper. 
Hon kanske redan är det, men det är inte sällsynt att barn som söker 
vänner enbart har målet inställt på ett visst urval. Er dotter kanske inte 
ens försöker med vissa klasskamrater eller andra barn. Hon kanske inte 
tror att de är intresserade, eller så kanske hon själv inte känner något 
intresse baserat på förhastade slutsatser. Prata med henne om detta 
och se om det finns barn i hennes närhet som hon hittills har räknat 
bort som möjliga vänner. Du nämner att hon ägnar sig åt 
fritidsaktiviteter. Det är förstås bra, men finns det kanske någon annan 
eller ytterligare aktivitet hon kan börja med? Utgå från hennes 



intressen och fundera på någon aktivitet där det finns stor chans att 
hitta andra hon kan passa bra ihop med. Fundera över andra samman-
hang eller situationer där dottern skulle ha möjlighet att knyta nya 
kontakter, eller fördjupa vänskapen med bekanta barn. Har ni släk-
tingar eller vänner med barn som ni kan träffa oftare? Du skriver att ni 
inte längre kan bjuda hem andra barn, men ni kanske kan underlätta 
för er dotter att göra det själv? Vad kan ni göra för att hon ska vilja/
våga bjuda hem någon? Behöver de till exempel mer utrymme eller 
möjligheter att vara ifred?

Jag avslutar med att diskutera en vanlig fråga. Din beskrivning av 
dottern som impulsiv, okoncentrerad och att hon har svårt att läsa 
sociala koder kan leda tankarna till diagnoser som exempelvis upp-
märksamhetsstörningar och Aspergers syndrom. Många barn (och 
vuxna) är impulsiva, okoncentrerade och tycker att det är svårt att läsa 
av koder i vissa sociala sammanhang. Det är personlighetsdrag som 
ibland innebär fördelar och ibland nackdelar. Det är inte aktuellt att 
tala om diagnoser förrän dessa drag innebär ett påtagligt lidande eller 
hinder i livet. Flera saker du tar upp i brevet talar för att din dotter 
framför allt saknar en nära vän, men att hon annars har det ganska bra. 
Jag valde därför att fokusera på det konkreta problemet med vänner.
Oavsett hur ni väljer att hjälpa er dotter, försök att göra det med en lätt 
tillbakalutad attityd. Om ni alltför ofta frågar eller föreslår saker eller 
för ivrigt uppmuntrar steg i rätt riktning, så finns det en risk att hon tar 
över er oro: Om mamma och pappa är så här angelägna, så måste det 
vara något allvarligt fel på mig. Även om ni gärna vill hjälpa henne, så 
är det ibland viktigt att låta henne vila i att hon gillar att gå till skolan 
och att ägna sig åt sina fritidsaktiviteter.

Martin Forster”



DN 17 dec 2012:

“Låt oss bejaka vår inre lussebrud”
“Jag bakade saffransbullar förra måndagen samtidigt som jag såg på 
Nobelfesten. Sprang mellan spis och tv medan jag grämde mig över att 
bullarna blev olika stora och över att jag sannolikt aldrig kommer att 
få användning för den perfekta Nobelklänning som jag fyndade på en 
outletsajt för ett par år sedan.
Och det slog mig att december är den traditionella kvinnorollens 
supermånad i Sverige. Just när mörkret är som mest kompakt, livs-
andarna som mest nedsatta och motståndskraften som lägst – då naglas 
normen fast, då översköljs vi av bilder av idealiserad kvinnlighet, lika 
förföriska som skoningslöst krävande.
Vi har Nobelkvällens parad av vackra prinsessor i undersköna kreatio-
ner som vi får nöjet att jämföra med pristagarfruar (eller undantagsvis 
kvinnliga pristagare), ministrar och annat löst folk med mer eller 
mindre lyckat val av frisyr och galaklänning. Jo, Nobelfesten ska visst 
handla om intellektuella bedrifter, men kom igen, det är inte för pris-
tagarnas skull vi tittar på tv i timmar för att se på folk som äter mid-
dag. Här handlar det om att recensera kvinnors utseende och inget 
annat.
Några dagar efter Nobelfesten kommer sedan lucia, och henne vet vi 
allt om, alla vi som aldrig fick vara lucia för att vi var för korta, för 
tjocka, för impopulära eller hade för dålig sångröst. Här kommer hon, 
vitklädd med ljus i hår och bjuder på kaffe och lussekatter som en 
riktig kvinna ska. Att håna det väna luciaidealet är bland det mest 
subversiva man kan göra, det upptäckte jag för många år sedan när jag 
arbetade på en landsortstidning och tillsammans med ett par kolleger 

skrev en luciatävlingsparodi till tidningens skämtsida – det ledde till 
kris på redaktionen och nyhetschefens avgång.
Till prinsess- och luciaideal kommer så drömmen om den perfekta 
julen, den som får helt normala kvinnor, GI-medvetna och yrkesar-
betande, att slita som djur för att bulla upp till något som liknar en 
herrgårdsjul på 1800-talet. ”Julstöket är den svenska kvinnans burka”, 
påpekade den begåvade kollegan Kerstin Hallert häromåret från sin 
tillflykt i Paris. Jag brukar tänka på det när jag står och trillar kött-
bullar, kokar knäck eller strimlar potatis till en Janssons frestelse, 
driven av ett gåtfullt inre tvång att göra saker jag annars aldrig gör.
Men bakom alla sirapssöta bilder av prinsessor och lucior och bull-
mammor lurar upproret där ute i decembermörkret. Långt innan vi i 
Norden hört talas om helgonet Lucia från Syrakusa firade vi lusse-
natten, i den gamla kalendern årets längsta natt. Innan kyrkan lyckades 
kristna firandet var lussebruden klädd i djurhud och djurmask där hon 
for omkring med sitt vilda följe och såg till att ingen bröt mot regeln 
att ”inte brygga, inte baka, inte stora eldar hava” denna långa natt.
Så under den väna lucias vita särk tittar djurhuden fram, under ljus-
kronan anas djurmaskens sneda ögon och spetsiga öron. Låt oss bejaka 
vår inre lussebrud och bryta mot normen, kasta förklädet och skippa 
julbaket!
Eller åtminstone minska ned på julbordet.
Ingrid Hedström är journalist och författare.”



DN 19 dec2012:

“Längtan som rituell kroppskonst”
”Tro, hopp och kärlek – en utställning om sjömanstatueringar”

“Sjöhistoriska museet, Stockholm. Visas t o m december 2014.”

”Sånt gör man numera som fröken vet, med elektricitet!”
“Evert Taube hade öga för den exotiska romantiken i sjömansyrket. 
”Tatuerarevalsen” där en sjöman konverserar en dam på en dansbana 
leker med ett motiv som är kittlande på ett sätt man i dag kanske inte 
riktigt hör: tatuerade människor ansågs opassande och lite farliga.
De var oftast män vid sidan av samhällsordningen, sjömän, rallare, 
kriminella, och tatueringen var en manbarhetsrit där kroppen gjordes 
påträngande synlig i en tid som annars gärna abstraherade bort dess 
mer påtagliga sidor.
Hur stigmatiserande tatueringar kunde vara i fel sammanhang vittnade 
en sjöman om 1935: ”Jag är så blyg för dessa mina tatueringar att jag 
törs faktiskt icke gå och bada en gång”. Jag hittar citatet i ”Tro, hopp 
och kärlek” på Sjöhistoriska museet, en liten men fascinerande utställ-
ning av det där slaget man har svårt att se sig mätt på.
Museet har tillgång till en fin samling tatueringsförlagor från 1920- 
och 30-talen. De visas som mönster och som färdiga kroppsmålningar 
på nakna kroppar, och binds ihop av korta texter och intervjucitat. 
Enkelt men effektivt, och materialet kompletteras med exempel på 
modern tatuering.
Särskilt genusaspekten är intressant. Mot machomotiv som lättklädda 
kvinnor och vapen stod ofta det rakt motsatta: sentimentala bilder av 
tro hopp, kärlek och allt annat man kunde fästa ett rotlöst liv vid. ”Så 

mycket av tatueringarna handlar bara om att längta”, som en tatuerad 
kvinna säger 2012.
Men förbluffande ofta var sjömansarmarna också fulla av sådant som 
hjärtan, rosor och fjärilar, motiv som i dag är i stort sett bannlysta från 
manskroppar, men desto vanligare på kvinnor.
I dag har tatuering blivit en kroppskonst för medelklassen, fått mer 
varierade uttryck – men också blivit mer traditionsmedveten. ”Old 
school” är ännu gångbar, vilket är lätt att förstå, klassiska motiv som 
”Sjömannens grav” eller ”Mannens ruin” har en ikonisk stilstyrka som 
kan mäta sig med den hos tarotkort eller gamla bokmärken.
Kanske är tatueringens återkomst också ett tecken på en ny rotlöshet, 
där kroppen åter blivit en sista fast tillflykt i en alltmer flytande tid.
Lars Linder lars.linder@dn.se “
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DN 20 dec 2012:



DN 21 dec2012:

“Vi kan väl alla få ha våra egna traditioner”
“Vart är Sverige på väg? Vi får inte äta pepparkakor eller klä ut våra 
barn till pepparkaksgubbar i luciatågen. Kalle Anka har visats på tv 
varje julafton så länge jag kan minnas, men nu måste scener tas bort 
eftersom de kan tolkas som rasistiska och judehatiska. En liten docka 
som dansar framför tomten, rasistiskt?
I Sverige pratar vi konstant om hur viktigt det är med frihet, att ingen 
ska förtryckas och att alla ska vara lika mycket värda. Behandlas alla 
verkligen lika då? Varför är det ingen som är rädd för att människor 
med ljus hy, blåa ögon och kristen bakgrund ska känna sig förtryckta? 
Då borde det vara förbjudet att klä ut sig till stjärngosse också, då man 
har ett långt vitt nattlinne.
Självklart så skall Sverige fortsätta sträva efter ett samhälle där alla 
människor är lika mycket värda, men det finns en gräns, och vi har nått 
den nu.
Tycker verkligen invandrarna att vi ska behöva sluta med våra tradi-
tioner? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det invandrarna vill är väl bara 
att få bli accepterade i Sverige, trots att de har en annan religion och 
kanske ser ut på ett annat sätt. Muslimerna kommer antagligen inte till 
Sverige och förväntar sig att vi ska sluta med våra traditioner, de vill 
bara bli accepterade i samhället, få fortsätta tro på sin religion och 
fortsätta bära sin slöja utan att få otrevliga blickar och kommentarer 
efter sig.
Jag tycker att vi ska låta alla traditioner kvarstå, eftersom de från bör-
jan inte kom till för att förtrycka andra människor.
Allt känns så hopplöst. Jag skäms över Sverige i dag. Sverigedemo-
kraterna sitter i riksdagen, och det säger väl bara en sak. Svarta, vita, 

muslimer, bosnier, svenskar, asiater, afghaner och palestinier. Vad 
spelar det för roll? Vi alla är människor. Det är inte rätt att en amerikan 
ska vara lika mycket värd som ett tusental irakier och att en svensk ska 
vara mer värd än ett hundratal somalier.
Snälla, kan vi inte bara låta alla människor få leva på det sätt som 
passar dem? Lösningen är inte att förbjuda oskyldiga barn att klä ut sig 
till pepparkaksgubbar i luciatåget om det är vad de vill klä ut sig till.

Sofia Östergren 17 år, från Visby “



DN 23 dec 2012:

“Julen är en tradition med uråldriga rötter”

“Människor i norra Europa firade jul långt innan kristendomen 
kom hit. Julöl, julskinka och kulten för årets gröda är traditioner 
som har överlevt i årtusenden. “

“För en del är den viktigaste jultraditionen Disneyfilmer som visas på 
tv sedan några årtionden tillbaka. Andra tänker mest på julgran och 
julklappar, som blev vanliga bland allmogen i början av 1900-talet och 
bland överklassen ett par hundra år tidigare.
Många vill betona att vi firar jul till minne av Kristi födelse. Men det 
är en förenkling. Faktum är att det inte står någonstans i Bibeln att 
Jesus föddes just den 25 december. Det första dokumenterade firandet 
av hans födelsedag vid denna tid skedde först på 300-talet i romarriket.
– Som så ofta valde de tidiga kristna tiden för en redan befintlig hög-
tid. I detta fall en festlighet som kallades Sol Invictus och hölls vid 
vintersolståndet för att hedra solens återfödelse, säger Andreas Nord-
berg, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet.
Andreas Nordberg är även utbildad arkeolog. I sin forskning har han 
bland annat studerat vid vilken tid på året vi firade jul i norra Europa i 
förkristen tid.
För det gjorde vi – långt innan de kristna missionärerna förde hit 
festen till minne av Kristi födelse (som alltså till stor del var baserad 
på en förkristen fest för solens återfödelse).

– Den äldsta skriftliga källan är en gotisk skrift från 350 efter Kristus. 
Där kallas den månad som vi nu kallar november för Fruma Jiuleis, 
alltså ”Månad före julmånaden”. Det tyder på att det fanns en månad 

som kallades julen och som bör ha motsvarat december, säger Andreas 
Nordberg.
Samma uppgift återkommer i en skrift från år 726, skriven av en 
anglisk munk i nuvarande England.
– Där beskriver han hur förfäderna innan de kristnades räknade med 
två månader som hette Giuli och omslöt vintersolståndet. Själva 
helgnatten kallades för Mödranatten. Det kan tolkas som en natt när 
man firade feminina fruktbarhetsväsen och gudinnor, och det stämmer 
med andra uppgifter om att julen var en fruktbarhetskult.
Även i tidiga isländska skrifter finns julen nämnd flera gånger.

– Det finns också en norsk dikt från 870, Haraldskvädet, som beskriver 
hur Harald Hårfagre bara vill ute och kriga och inte sitta hemma och 
fira jul. Att julen fanns före kristen tid går faktiskt inte att ifrågasätta, 
säger Andreas Nordberg.
Andreas Nordbergs analyser visar att julen bör ha firats vid den första 
fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet. Den ska 
alltså ha infallit ungefär mellan 5 januari och 3 februari enligt vår tide-
räkning.
Vid den här tiden baserades kalendern huvudsakligen på månen. Men 
den korrigerades ibland för att stämma bättre med solåret.
De gamla skriftliga källorna är mycket tydliga på en punkt, och det är 
att ölbryggning och öldrickande var centralt i julfirandet. Det finns till 
och med lagtexter från Vestlandet i Norge som hotar med landsför-
visning om någon försummar sin ölbryggning.
– Ölet och mjöden var sakrala rusdrycker. Det handlade om att få 
kontakt med kosmiska världar.
Andreas Nordberg tror också att julgrisen har funnits med på julbordet 
sedan mycket lång tid tillbaka.



– Inte minst av praktiska skäl. Det passade bra att slakta grisarna vid 
denna tid på året. De gick ju ute och bökade tills tjälen kom.
Vid sidan om de äldsta skriftliga källorna finns en annan typ av belägg 
för jultraditionernas historia, nämligen folklivsforskningen. Den blom-
made som mest i slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Forska-
re reste runt på landsbygden och intervjuade äldre personer. En av de 
mest framstående var Hilding Celander, som bland annat skrivit böck-
erna ”Nordisk jul” och ”Julen som äringsfest”.
I hans dokumentation finns många märkliga riter beskrivna i samband 
med julens grisslakt. Bland annat att grisen hängdes i en bjälke eller att 
man slaktade den inne i stugan tidigt på luciadagens morgon.
Hilding Celander betonar starkt – åtminstone i sina tidigare böcker – 
att julen var en fest till ”äring”, alltså för att säkra det kommande årets 
skördar och välstånd. Han hittar massor av indicier i det gamla bonde-
samhällets berättelser. Gröt, skådebröd, brödhögar, såkakor som spara-
des till vårsådden, sädeskärvar till fåglarna, julhalm på golvet, halm-
dockor som sitter med vid bordet eller ligger under julbordet och 
matas med öl, halmbockar …

– Celander drog sina slutsatser lite för långt och han fick också mycket 
kritik, så mycket att den religionshistoriska folkminnesforskningen i 
Sverige nästan dog ut. Men i dag sker en omsvängning där det folk-
loristiska materialet har fått upprättelse igen, säger Andreas Nordberg.
Han tror också att julen firades till ”äring och frid”, som flera skriftliga 
källor säger.
– Sädeskärvar och halmdockor kan faktiskt ha varit en materiell repre-
sentation av Sädesanden eller fruktbarhetsguden.
Att även julbockar och andra av dagens halmdekorationer skulle vara 
representanter för Sädesanden vågar Nordberg dock inte gå i god för.

– Man kan konstatera att julen ända sedan Kristi födelse och långt 
dessförinnan har varit en viktig fest som har bevarat gamla seder och 
dragit till sig nya. En tradition måste ju inte ha varit oförändrad i flera 
tusen år; det räcker att människor i dag tycker att den är viktig.
Karin Bojs karin.bojs@dn.se “
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DN 24 dec 2012:
Jultraditioner.

”Gamla julen slogs i spillror redan för 
hundra år sedan”
“Historielös debatt. Redan för hundra år sedan hävdade kritiker 
att uråldriga seder och bruk hade trängts undan till förmån för 
inlånade nymodigheter som tomte och gran. Hur julen bör firas, 
eller ens varifrån traditionen kommer, är fortfarande en olöst 
fråga, skriver historikern Oskar Sjöström. “

“Ur högtalarna strömmar julsånger och vid spisen avsmakas glöggen. 
Ljud och dofter blandas med förväntansfull glädje till en stämningsfull 
helhet. Sådan ska julen vara. Men i år har friden och fryntligheten 
upplevts som hotad i de svenska stugorna.
I sociala medier och vid arbetsplatsernas fikabord har en ”folkstorm” 
rasat de senaste veckorna över ”angreppen” mot vad som anses utgöra 
självklara svenska jultraditioner. Först var det pepparkaksgubbarna, 
sedan SVT:s luciatåg och nu senast – bortklippta stereotyper i Kalle 
Ankas jul.
På Facebook har många gått samman till den gamla hederliga julens 
värn. Grupper som ”JA till pepparkaksgubbar i luciatåget” och ”Rör 
inte Kalle Ankas jul” har på kort tid samlat omkring tjugo tusen an-
hängare vardera. Budskapet är tydligt: rör inte våra svenska traditio-
ner!
Bättre julklapp än denna kunde den rasistiska vågen i Sverige knap-
past ha väntat sig. Nättidningen Realisten – knuten till det främlings-
fientliga Svenskarnas parti – levererade den 16 december sin bild av 
varför angreppen sker: ”Det görs för att bryta ner och förstöra. I 

slutändan för att ersätta den genuint svenska kulturen och ersätta den 
med en själlös, internationaliserad, skräpkultur baserad på konsumtion 
och bestående av rotlösa individer utan känsla för vad som är viktigt i 
livet.”
Vad som förtjänar att framhållas i sammanhanget är att den jul som här 
försvaras i den svenska kulturens namn i själva verket inte är särskilt 
gammal eller ens genuint svensk. För ungefär hundra år sedan pågick 
en mycket snarlik debatt i Sverige. Upprördheten var då stor över hur 
julen förstördes av kulturimport och materialism. Uråldriga seder och 
bruk trängdes snabbt undan till förmån för inlånade nymodigheter som 
tomten och granen. Fler och fler valde bort de hemmagjorda bakverken 
för kex- och godisfabrikernas massproducerade praliner och 
pepparkakor.
I boken ”Nordisk jul” från 1928 hävdade folklivsforskaren Hilding 
Celander att vad som skedde inte var något mindre än julens ”avrätt-
ning”. Bödeln var den ”moderna maskinkulturen” vars frammarsch 
signalerade den ”största kulturrevolution som vår folkstam någonsin 
har upplevat” och som – märk väl – ”slagit den gamla julen och dess 
fornärvda utformning i spillror”.
Det var industrisamhällets sekulära och världsliga värderingar som 
skamlöst krossade julen under sina fötter. De äldre blickade nostalgiskt 
tillbaka på en tid då ”det var jul, när det var jul” och inget annat. Ty 
sedvänjorna respekterades inte av den nya tidens människor. En im-
porterad ”jultomte” – som vid sidan av skägget och luvan bar få lik-
heter med sin urgamla namne – konkurrerade ut de klassiska gestal-
terna ur julmaskeradens panteon: julbocken, julspöket, jultuppen, jul-
goppan, halmgumman och andra.
De ”lussiner” som förr dragit runt den 13 december – klädda i röda 
långhättor, getskinn och halmkärvar – och som hotat att ta folks barn 
om de inte fick kött och bröd hade ersatts av en borgerlig Sankta Lucia 



som bjöd på kaffe och bullar. Ingen tycktes längre bry sig om det 
gamla lussetrollet.
”Skillnaden mellan julen nu och för 60–70 år sedan”, hävdade 
Celander, ”är i själva verket genomgripande”. Julens centrala ritual – 
slaktandet av julegrisen – var det få som själva ägnade sig åt. Nu häm-
tades i stället julskinkan färdigpaketerad hos kötthandlaren. Vem 
brydde sig om att lussekatten egentligen tillreddes av blodmat och 
fläskbitar och vem orkade stiga upp till ottetröskningen eller staffan-
sgången?
Lekarna – som lär ha varit hjärtat av forna tiders julfirande – hade er-
satts av ett torftigt dansande kring granen. Svenskarna ignorerade att 
lekar som ”Myssla sko”, ”Tämja stutar”, ”Torka malt”, ”Spänna kyr-
ka” och ”Markus, vill du ha dask” hade varit oomtvistliga inslag i 
julfirandet ända sedan 1600-talet.
”Julen håller på att avskrivas”, skrev en annan debattör, och tillade att 
modernismen hade raserat allt vad julen tidigare stått för. Högtiden var 
nu inget mer än ”ett rudiment av något, vars innebörd man glömt”; en 
innebörd som varken kunde ”köpas för pengar eller ersättas av något 
annat”.
Med en närmast komisk igenkänning läser man hur Celander förfasar 
sig över att 1920-talets svenskar fallit hän åt den kommersiella jul-
hetsens plågor och att de förträngt julens glättiga värme. Man undrar 
vad han haft att säga om ”traditionen” att inta julglöggen tillsammans 
med Kalle Anka.
Hur julen bör firas, eller ens varifrån traditionen kommer, är fort-
farande en olöst fråga. Vissa hävdar att det är del av en uråldrig för-
kristen solkult där offrandet för ljusets återkomst – julbloten – varit 
dess huvudmening. Andra menar att det mesta av julen kan härledas 

till romerska festligheter – så kallade saturnalier – och att själva be-
greppet har med den julianska kalendern att göra.
Oavsett vilket kan man konstatera att till och med Jesus tycks vara en 
nykomling i de här sammanhangen.
Julens traditioner, likt andra kulturella uttryck, har alltid omskapats i 
takt med övergripande samhällsförändringar. I det nu pågående för-
svaret av ”svenska jultraditioner” utmålas mångkulturalismen som det 
stora hotet och orsaken till den dynamiska förändringsprocess som i 
själva verket alltid har frambragt och omgestaltat traditioner.
Ur ett sådant perspektiv framstår de hätska utfallen till traditionernas 
försvar som ett sätt att vinna billiga poäng och allmän uppslutning 
kring förljugna nationalistiska och främlingsfientliga ideal. Symtoma-
tiskt sker det med sedvanlig historielöshet.
Om julen har ett budskap kan det inte vara annat än framgångsrik 
mångfald i ständig förvandling.

Oskar Sjöström Författare och doktorand i historia vid Stockholms 
universitet “

“I boken ”Nordisk jul” från 1928 hävdade folklivsforskaren Hilding 
Celander att den ”moderna maskinkulturen” hade ”slagit den gamla 
julen och dess fornärvda utformning i spillror”. “
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DN 28 dec 2012:
Våra ritualer. Forskaren om ceremonier i förändring

”Riterna blir mer individuella”
“Har riter och ritualer spelat ut sin roll i det moderna samhället? 
Nej, svarar forskaren Ann-Christine Hornborg, de är i högsta 
grad levande – fast ibland i ny skepnad.”

“Riter har funnits på alla platser i världen – och i alla tidsperioder. De 
har varit ett sätt för oss människor att tolka och strukturera vår ibland 
obegripliga och mångtydiga värld. Att stå upp under nationalsången, 
att döpa sitt barn i kyrkan eller paradera inför den militära fanan; riter 
förekommer i både religiösa och världsliga sammanhang.
– Många som hör ordet ”rit” kopplar samman det med religion och tro. 
Men så behöver det inte alls vara. Alla de som gifter sig i kyrkan har 
inte en kristen tro – ändå vill de ta del av det rituella sammanhang som 
ett kyrkligt bröllop erbjuder, säger Anne-Christine Hornborg.
Hon är professor i religionshistoria vid Lunds universitet och en av 
landets främsta kännare av riter och ritualer. Just nu är hon aktuell med 
boken ”Coachning och lekmannaterapi – en modern 
väckelserörelse” (Dialogos).

– Yogalärare, nyandliga terapeuter och självutnämnda coacher utmanar 
i dag till exempel kyrkan med nya former av riter i en tid när individen 
hela tiden sätts i centrum.
I de nya ”konkurrerande” riterna är ofta den personliga upplevelsen 
målet och blir också det enda beviset för att ”riten” varit en fullträff.
Men riterna ändrar form även på andra sätt. För några år startades den 
amerikanska sajten ”The Church of Fools”, världens första online 3D-

kyrka där ungdomar kan forma sin egen kyrkliga värld. Hemsidan har 
i dag hundratusentals besökare som skapar egna riter.
– Internet är ett fenomen som påverkar även det här området. En hindu 
i Sverige kan till exempel klicka sig fram till en hemsida för att utföra 
den dagliga religiösa riten före jobbet, som att tända rökelse och strö 
blommor över guden Ganesha. Jag tror att nätet kommer att förändra 
riterna ännu mer.
Även den svenska kyrkans rituella språk har förändrats under senare 
tid. Allt fler vill ha egen musik och personliga inslag i de traditionella 
riterna, som vid en begravning eller ett dop.
Vi kan göra en jämförelse med tidningarnas dödsannonser, där det 
tidigare vanligt förekommande korset i många fall är utbytt mot en 
blomma, en segelbåt eller något annat som hade stor betydelse för den 
döde
Att riterna blivit mer individcentrerade än traditionsinriktade upplevs 
ofta som positivt av de inblandade. Men det ligger också en fara i det 
personliga utformandet, menar Anne-Christine Hornborg. Riten eller 
ceremonin kan ju misslyckas, musiken passade kanske inte riktigt och 
talen blev ganska torftiga. I dag känner en del krav på att hålla tal till 
sin döda förälder, andra tycker att barnbarnen ska sjunga eller spela för 
sin älskade mormor.

–  För några kan de personliga inslagen verka stressande. En kyrklig 
rit, som vid en begravning där inslagen är fastlagda, kan kännas 
tryggare. Man behöver inte ”investera” så mycket av sig själv i den. 
Riten ”sköter” sig själv i nästan alla lägen oavsett individens intentio-
ner.
Under senare år har allt fler valt att hålla till exempel namngivnings-
ceremonier utanför kyrkan. Men den rituella utformningen liknar ofta 
den kristna kyrkans.



– Man sjunger, fast inte psalmer. En morfar kan hålla tal, inte prästen. 
Barnet får en krans på huvudet, inte vattnet hällt över det. Där finns 
vänner som lovar att stötta och hjälpa till när barnet växer upp, inte 
faddrar i kyrklig mening – men även i en profan namngivningscere-
moni förekommer sång, diktläsning. Traditionens makt är fortfarande 
stor.
Anne-Christine Hornborg säger att det även förekommer ett slags 
riter för skilsmässor. Att äktenskap inte fungerade var tidigare något 
privat som få talade öppet om, nu har gränsen till det offentliga 
suddats ut.

– Jag tror att medierna har stor betydelse i den utvecklingen. Talk-
shower, dokusåpor ... det privata blir mer öppet för alla att ta del av 
och då är det inte märkligt att riterna blir mer individualiserade.
Varför är riterna viktiga i vårt sekulariserade samhälle?

– Riterna erbjuder ett språk för emotionella upplevelser och social 
gemenskap. Den som deltar i en rit blir del i ett sammanhang. Och vad 
är alternativet? undrar Ann-Christine Hornborg. Att skicka in ett brev 
till en myndighet om att man gift sig, fått barn eller att en anhörig 
dött?
– Dessutom har riterna en kroppslig dimension. De talar inte bara till 
intellektet utan engagerar i högsta grad kroppen i deltagandet. Natt-
vardsvinet smakar, rökelsen luktar, musiken känns i kroppen.
Anne-Christine Hornborg tror att olika former av riter kommer att 
finnas kvar så länge det finns människor här på jorden – men de kom-
mer att förändras.

– Fler och fler påhittiga entreprenörer ”designar” i dag riter efter indi-
videns behov eller smak, och riten blir en vara att köpa på marknaden. 
Det finns institut för sorgebearbetning, nyandliga terapeuter, coacher 

och andra som vill tillfredsställa människors behov av identitets-
skapande och sociala sammanhang – ofta till en väldigt hög kostnad.
Fotnot: Anne-Christine Hornborg har skrivit ”Ritualer: teorier och 
tillämpning” (Studentlitteratur).
Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “

“Fakta. Riter och ritualer
Riter är konkreta formaliserade handlingar som utförs av deltagare, till 
exempel en konfirmationsrit. Riten kan bygga på religiösa traditioner 
som i dopet eller vara sekulär som en fotbollsmatch. Liksom andra 
sekulära riter följer även matchen en manual eller regelbok.
Begreppet ritual är den klassifikation som forskare eller ritdeltagare 
gör av riten.
Riter upprepas ofta vid bestämda tider, platser och på bestämda sätt.
Så kallade initiationsriter innebär en övergång från en status till en 
annan, exempelvis från ogift till gift eller att man blir antagen i en 
särskild, sluten grupp.
Att ses på after-work efter jobbet på fredagen är en ritual som marke-
rar övergången från vardag till helg. Även språket kan formaliseras till 
en rit, som hälsningsfraser, yrkesjargong eller gruppjargong. De senare 
kan ses som ritualer för att förhindra splittring av gruppen. “
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DN 10 dec 2012:
Nobel 2012.

“Bordet är dukat för festernas fest”
“In i det sista pyntas Stadshuset för kvällens bankett. Det handlar 
om att förena traditioner med förnyelse, men den verkliga utma-
ningen stavas logistik.”

“Precision är ledord när 10 000 bestick placeras invid 7 000 delar 
porslin och 5 400 glas. Varje kuvert har ett exakt mått som mäts med 
en särskild Nobelsticka – utom för platserna för kungen och drott-
ningen, som ska ha några extra centimeter. Ingen ska ha chans att 
gnugga överarm med Silvia. Blir något fel i måtten, och kungaparet 
riskerar att hamna vid ett bordsben, dukas allt om med linjal.
I kväll anländer 1 300 gäster till Stockholms stadshus, inklusive hela 
kungafamiljen och prins Daniel. Förväntningarna är i vanlig ordning 
skyhöga, för även om något hundratal gäster är stammisar och möjli-
gen mer bekymrade över om det går att använda samma klänning i år, 
än fascinerade av prakten, är Nobelfesten för de flesta en unik händel-
se.
Och ansträngningarna för att uppfylla förväntningarna är stora, men 
Ragnar Östbergs vackra, lekfullt absurda, Stockholms stadshus, erbju-
der inga enkla villkor. Framför allt är det trångt.

– Vi har vridit och vänt på idéerna sedan i våras, säger den välmerite-
rade Andreas Hedlund, som är årets ansvarige kock.
Han är gastronomiskt ansvarig hos Stadshusrestauranger som sedan i 
somras driver Stadshuskällaren. Nu har han att förhålla sig till Nobel-
stiftelsens önskemål om rätter med skandinavisk prägel. Maten ska 
också vara rimlig kostnadsmässigt (inte minst i år, då även Nobel-

stiftelsen sparar), passa flertalet gäster (fläsk går bort) och gå att 
servera snabbt och samtidigt. Årets meny avslöjas först i kväll, och 
serveras med viner som valts ut med blindtest hos Nobelstiftelsen.
– Mängden mat är faktiskt också viktig, många av gästerna här har ett 
späckat schema och har inte hunnit äta ordentligt, säger Hedlund.
Men maten är inte allt. För underhållningen står för andra gången 
Cirkus Cirkör, under konstnärlig ledning av Tilde Björfors och till 
livemusik av Samuel ”Looptok” Andersson. Utöver den lilla ensemb-
len till Cirkörs kommande föreställning ”Knitting peace”, medverkar 
12 barn, 38 cirkusgymnasister, 11 seniorer och en mängd stickvolon-
tärer. Den yngsta medverkande är 6 år, den äldsta närmare 90. Temat 
är strävan.

– Stadshuset är hemskt begränsat, men vi upptäckte att våra rigg-
punkter finns kvar. De har inte använts på tio år, säger Tilde Björfors.
För henne blev Nobelunderhållningen förra gången avgörande, och 
ledde till långa samarbeten med forskare och ett omfattande 
forskningsprojekt inom cirkus (hon blev själv professor i cirkus 2005).
Vetenskap och konst, i skön förening.
Festen kan börja.

Sanna Torén Björling  sanna.bjorling@dn.se “
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DN 11 dec 2012:
Nobelpriset 2012.

“Männens stora kväll – även i talarstolen”
“Middag, vin och fest – men först lite allvar. I Konserthuset i 
Stockholm fick pristagarna ta emot sina medaljer ur kungens 
hand och lyssna på tal om vad pristagarna egentligen har uträttat. 
Bara en av talarna var kvinna – och alla pristagarna var män. “

“Samtliga nio Nobelpristagare i Stockholm i år är män och Nobel-
prisets organisationer har fått en hel del kritik för sin oförmåga att hitta 
kvinnliga pristagare.
Till deras försvar ska sägas att det är tunnsått med kvinnliga fysiker 
och kemister på toppnivå i den generation som brukar belönas.
Men det finns ju fler möjligheter för Nobelorganisationerna att visa 
goda exempel för flickor och unga kvinnor. Själva ceremonin skulle 
kunna vara ett strålande tillfälle.
Nu blev kvoten av talare på Konserthuset en kvinna och fem män. Jag 
har erfarit att fysikkommittén ursprungligen hade planerat att en 
kvinnlig ledamot skulle hålla talet. Men så blev det inte.
I stället fick Chalmersprofessorn Björn Jonson anta den svåra 
utmaningen att förklara vad Serge Haroche och David Wineland har 
gjort, nämligen spionera på kvantmekaniska system utan att dessa 
system bryter samman.
Kemikommittén representerades av Sara Snogerup Linse. Hon höll 
kvällens mest bitska tal, med en humoristisk släng åt politiker och 
andra som förväntar sig att forskare ska veta på förhand vad de ska 
komma fram till i sin forskning, och helst när det ska vara klart också. 
Hon fick publiken att fnissa.
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Torsten Persson, som presenterade pristagarna i ekonomisk vetenskap 
fick däremot nästan publiken att gråta av rörelse när han gav ett exem-
pel på hur deras formler för matchning kan användas, så att trettio 
njursjuka patienter och trettio njurdonatorer kan passas ihop på bästa 
möjliga sätt.
Kvällens äldste pristagare, den 89-årige ekonomipristagaren Lloyd 
Shapley, fick kvällens varmaste applåd när han med möda gick fram 
över scenen.
Pär Wästberg hade den tacksamma uppgiften att berätta om den 
kinesiske litteraturpristagaren Mo Yans författarskap med alla mustiga 
ingredienser. Kungen, som annars följde talen rätt avmätt, såg särskilt 
upplivad ut under den delen av prisutdelningen. Kronprinsessan Vic-
toria lyckades bättre med att se entusiastisk ut under alla föredragen.
Drottning Silvia drabbades av en hostattack – något som såg mycket 
besvärligt ut i hennes utsatta position längst fram på scenen.
Nobelstiftelsens ordförande Marcus Storch har varit väl så vass tidiga-
re år i sitt försvar för grundforskning. Detta år valde han att ge en liten 
exposé över Nobelprisets historia, med särskilt fokus på de allra 
senaste årens utveckling.
Med webbsidor och en särskild organisation för medier nås nya mål-
grupper. Särskilt i Asien kan Nobelstiftelsen räkna in ett växande 
intresse för vetenskap, konst och fred.
Karin Bojs karin.bojs@dn.se “

“Fakta. Pristagarna
Fysik
Serge Haroche, 68
David J Wineland, 68
Medicin
Sir John B Gurdon, 79
Shinya Yamanaka, 50
Kemi
Robert J Lefkowitz, 69
Brian K Kobilka, 57
Litteratur
Mo Yan, 57.
Ekonomi
Alvin E Roth, 60
Lloyd S Shapley, 89 “
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7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester 
mm. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video, 
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler. 
Maskerader. 
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162 
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. 
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. 
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 -

Libris/SAB:
Bu 	
 Masskommunikation: radio och television 
Bu- 	
 Särskilda länder och områden 
Bua 	
 Radio 
Bub 	
Television och video 
Im 	
 Film 
Ima 	
 Film: allmänt 
Imb 	
 Filmhistoria 

(DC, DK 791). DC: 
790 Fritids-& Performing Arts
791 Offentliga föreställningar
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DN 13 nov 2012:  Årets julkalender. 

“Spökena tillbaka i kalendern”
“I fjol var det tjuvarna som var i fokus. I år är det spökenas tur 
när det är dags att öppna första luckan i SVT:s julkalender.”

“Det kan inte vara lätt att komma efter fjolårets succé ”Tjuvarnas jul”, 
men SVT satsar på ett beprövat kort: ”Mysteriet på Greveholm”, en 
fristående uppföljare till den som sändes 1996 och framröstats till den 
bästa julkalendern någonsin.
– Förra årets kalender var fantastisk så det är klart att förväntningarna 
är väldigt höga, säger Sanna Persson Halapi, som spelar mamman i 
årets kalender, som spelades in i Skåne i början av året.
Mycket är sig likt på Greveholm. Som de båda spökena Staffan och 
Jean, som precis som för 16 år sedan spelas av Pierre Lindstedt och 
Sven Ahlström. Varken Pierre Lindstedt eller Sven Ahlström behövde 
någon betänketid när de fick frågan om de ville vara med i denna 
”favorit i repris”.

– Det finns två typer av skådespelare, säger Sven Ahlström. De som 
har varit med i julkalendern och de som inte har varit det. Nu har jag 
varit med i två så det är dubbel kredd.
– Jag har varit med i fyra, säger Pierre Lindstedt, men så rättar han sig 
när han kommer på att han faktiskt dansade i ”Teskedsgumman” då 
pappa Carl-Gustaf hade en av huvudrollerna. Fem julkalendrar är 
svårslaget.
Men åter till Greveholm, som ser ut att vara i lika risigt skick som 
förra gången.
Man ska nog vara mer än normalhändig för att lyckas lappa alla hål 

och fixa till alla skavanker. Det återstår att se hur praktisk och 
fingerfärdig pappa Stig är under de 24 avsnitten.
Det är Stig och hans familj, som består av hustrun Kicki och de båda 
barnen Saga och Benny plus ökenråttan Peggy, som köper slottet för 
en krona.
Det står klart redan i första avsnittet att det finns en hel del som 
behöver göras i slottet, men också rätt mycket spännande att utforska 
för de yngre familjemedlemmarna.
Saga Pettersson och Axel Paulander, som spelar Saga och Benny, såg 
naturligtvis förra årets julkalender, ”Tjuvarnas jul”.
Är årets bättre?
– Jaa, utbrister Axel medan Saga är mer försiktig. Hon nöjer sig med 
att svara ”kanske”.
De är hur som helst överens om att spöken inte är något farligt. I alla 
fall inte dessa spöken.
Regissören Dan Zethreaus, som också skrivit manus (tillsammans med 
Jesper Harrie) säger att visst finns det läskiga element i årets kalender, 
men att det inte är värre än ”Hans och Greta”.
I fjol förvarnade SVT för att vissa avsnitt inte var lämpliga för 
alltför små barn. Är det samma sak i år?

–  Ja, säger Dan Zetraeus. Avsnitt 10 och 16 bör man inte låta barn 
under sju år se ensamma.
– Mina barn är två och sex år och jag vet att de kommer att tycka att 
vissa scener är obehagliga, säger Sanna Persson Halapi, som spelar 
mamman Kicki, en mycket bestämd och tuff karriärkvinna. Hon 
behöver vara tuff för att rå på både maken med skrivkramp och 
spökena.    Eva-Karin Gyllenberg  eva-karin.gyllenberg@dn.se”
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“Julkalendrar vi minns

1960 ”Titteliture”. Den första julkalendern började visas redan den 27 
november, som var första advent det året. Kalendern fick ändå 24 
avsnitt eftersom den inte visades på onsdagar.
1967 ”Teskedsgumman”. Birgitta Anderssons lilla gumma blev en 
tittarsuccé. En av två kalendrar som visats två gånger, andra gången 
var 1976.
1969 ”Hercules Jonssons storverk” Tage Danielsson skrev manus, 
regisserade och spelade pappan i kalendern som handlar om sjuåriga 
Herman Johnsson. Första kalendern i färg.
1971 ”Broster, broster!” Familjen Wikman väntar barn, eftersom de 
inte vet om det blir en bror eller syster kallar de nykomlingen för 
broster. Kalendern anklagades att vara vänstervriden.
1977 ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Eftersom denna kalen-
der hade 28 luckor, en för varje bokstav i alfabetet, startade 
sändningarna den 27 november.
1979 ”Trolltider”. Mycket omtyckt. Den andra kalendern som visa-
des två gånger, andra gången var 1985.
1996 ”Mysteriet på Greveholm”. Framröstad som den bästa jul-
kalendern någonsin. En familj flyttar in på slottet Greveholm där det 
finns både spöken och tjuvar. Får en uppföljare i år.
1998 ”När karusellerna sover”. Fälldes av Granskningsnämnden. 
Anledningen var att en figur i serien som föreställde en kanin var 
alltför lik Lisebergskaninen.
2004 ”Allrams höjdarpaket”. En kalender som leddes av den själv-
gode figuren Allram Eest, tillsammans med den snälla sidekicken Tjet.
2011 ”Tjuvarnas jul”. Sågs i genomsnitt av nästan två miljoner tittare 
varje dag, vilket är den högsta publiksiffran sedan mätningarna 
började 1994. “



25 nov 2012:
Larry Hagman död.

“Sverigevännen som blev hatälskad 
oljemagnat”
“ Skådespelaren och Sverigevännen Larry Hagman, mest känd 
som den demoniske J R Ewing i nyuppväckta kultserien ”Dallas”, 
har förlorat kampen mot cancer vid 81 års ålder. “

“Larry Hagman dog bildligt talat på sitt älskade Southfork, tv-värl-
dens mest berömda ranch och central plats i serien ”Dallas”. Drygt 
trettio år efter att serien för första gången slog ned som en bomb i tv-
sofforna världen över, kom under året som gick en ny vända. Åtskilli-
ga originialskådespelare var borta, som den älskliga urmodern Miss 
Ellie, det blonda bombnedslaget Lucy och den hårt prövade Pamela. 
Men Larry Hagman – som kämpat mot cancer sedan 90-talet – var 
tillbaka med den vita cowboyhatten kaxigt på svaj och iskylan i de 
stålblå ögonen intakt.
Larry Hagman föddes lämpligt nog i Texas 1931. Fadern var jurist 
och modern skådespelerska. Han valde snabbt att följa mamman i 
spåren och började spela teater i Dallas och New York. I tjugoårsåldern 
följde han henne till England och uppträdde i scenshowen ”South 
Pacific”.  
Under Englandsåren träffade han sin svenska hustru Maj Axelsson från 
Eskilstuna och väckte mycket uppmärksamhet när han besökte fruns 
föräldrahem just när ”Dallas”-hysterin var som störst.
På 60-talet fick Larry Hagman sitt genombrott i tv som den hygglige 
austronauten Tony Nelson i ”I dream of Jenny”, skapad av den 
bästsäljande författaren Sidney Sheldon. När ”Dallas” lanserades 1978 

och chockade världen med sin dödliga cocktail av maktintriger i 
oljebranschen, obeskrivlig lyx och – gud förbjude – drinkar mitt på 
dagen, var Larry Hagmans pensionspengar säkrade. Serien blev en av 
tv-världens långkörare och Southfork slog inte igen portarna förrän 
1991.
Priset Larry Hagman fick betala skådespelarmässigt var högt. J R 
Ewing blev en alltför stark ikon för den tidens tv- och biopublik för att 
kunna bära någon annan hatt – även om han gjorde inhopp här och där. 
Bäst var han i rollen som den retfulle guvernören Fred Picker i Mike 
Nichols djupt underhållande presidentfilm ”Spelets regler” (Primary 
Colors) från 1998 där han sätter käppar i hjulet för John Travoltas 
presidentkandidat med starka Bill Clinton-vibbar.
Enligt uppgifter hann Hagman spela in ytterligare sex avsnitt av 
andra omgången av nya ”Dallas”. Producerande TNT säger att serien 
kommer att fortsätta även om den amoraliske J R Ewing skapat sina 
sista intriger.
Helena Lindblad helena.lindblad@dn.se “

26 nov 2012:

“Nya ”Dallas” fortsätter utan JR”
“Den nyligen uppväckta tv-serien ”Dallas” kommer att fortsätta spelas 
in som planerat, trots förlusten av dess största stjärna, Larry Hagman. 
Enligt ett uttalande som BBC tagit del av pågår inspelningen av den 
andra säsongen och författarna har nu fått i uppgift att skriva in JR:s 
död i storyn. De nya avsnitten får premiär på den amerikanska tv-ka-
nalen TNT den 28 januari. ”Dallas” fick nypremiär i somras.
TT Spektra “ 
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DN 23 nov 2012: 
Fackbok. Filmremsan i fokus

“Långtifrån hela historien om film”
“ Handboken ”Det här är film” kartlägger filmhistorien med hjälp 
en internationella filmkännare. Det går så där, tycker Jan Holm-
berg som är kritisk till såväl årtalsromantik som bristande köns-
balans. “

“Omslaget gör vissa anspråk. Michael Corleone, iklädd mörk tredelad 
flanellkostym, sitter i en fåtölj och ser storslaget övertygande ut. Han 
inbjuder inte till dialog, om man säger så. Under honom står bokens 
titel: ”Det här är film. Hela historien från 1895 till i dag”. Man vill inte 
säga emot gudfadern, men tyst för sig själv kan man undra över i stort 
sett vartenda ord i titeln.
Filmens jämförelsevis korta historia gör den frestande att sammanfatta. 
Ett aktuellt exempel är Sight & Sounds omtalade omröstning om värl-
dens främsta filmer. Vad man än tycker om topplistor och översikts-
verk så är det betydligt enklare att sammanfatta filmens historia än att i 
en och samma bok och med samma analysverktyg redogöra för allt-
ifrån benflöjter via Bach, Beethoven, Brahms och Beatles till Beyoncé. 
Å andra sidan blir kraven på precision högre när det faktiskt är möjligt 
att vara mer korrekt.
Produkten av ett forskningsarbete skulle aldrig våga sig på sådana 
pretentioner som ”Det här är film”, på gott men mest på ont: filmforsk-
ningen lider svårt av en räddhågsen reträtt till knappologi och histori-
cerande på en sådan mikronivå att resultaten knappt går att studera 
med blotta ögat. Så sett är det befriande med en handbok som utan 
ängslighet vänder sig till en intresserad allmänhet. De många för-

fattarna är filmkritiker och journalister från Storbritannien, vilket givit 
en rejäl slagsida åt brittisk film. För fackgranskning och förord till den 
svenska utgåvan står DN:s kritiker Mårten Blomkvist.
Grovt sett finns väl två tillvägagångssätt för ett bokprojekt som detta. 
Antingen låter man en mer eller mindre universalbegåvad person skri-
va allt, tungt stöttad på tidigare källor. Då blir resultatet subjektivt, 
men texten kan bli mer teoretiskt, metodologiskt och stilistiskt sam-
manhållen. Det finns goda och dåliga exempel bland historieskriv-
ningar av det slaget, och på filmens område finns ett svenskt exempel i 
Rune Waldekranz imposanta trebandsverk ”Filmens historia” (1985–
1995).
Den andra modellen är den som här valts, där en huvudredaktör sam-
manställer bidrag från ett antal författare. En viss spretighet infinner 
sig men kan hållas i schack om redaktören har en Michael Corleone-
attityd till sina medarbetare. Värre är att det kollektiva arbetets nack-
delar visar sig i form av kompromisser och en hållningslöshet som 
vittnar om krampartade gemensamma ansträngningar.
Upplägget är kronologiskt, där vissa tidsperioder får ganska gott om 
utrymme och andra hinns med i halsbrytande tempo. Perioden från 
1990-talet och framåt behandlas generöst, medan hela stumfilmen – 
utan jämförelse den mest dynamiska perioden i filmhistorien – ägnas 
betydligt färre sidor. En bisarr prioritering av den som säger sig före-
träda hela historien. Varje kapitel är i sin tur nedbrutet i underkapitel 
organiserade efter vissa teman, geografiska avgränsningar, stilepoker 
eller genrer. Under 1960-talet finns således kapitel om bland annat 
”Latinamerikansk film”, ”Sex på film”, ”Spionfilmer”, ”Europeisk 
film” och ”Spaghettiwestern”.
Det årtalsromantiska upplägget ger märkliga resultat när historien inte 
låter sig inordnas decennievis. De nya vågorna som sköljde över värl-
dens biografer i mitten av förra seklet hamnar nu godtyckligt under 



olika kapitel. Franska nouvelle vague, som oftast brukar sägas börja 
cirka 1959, hamnar i kapitlet som slutar med det året, och därmed i 
kapitlet före det där ”Det nya Hollywood” ingår. Så fördunklas de helt 
avgörande kopplingarna mellan dessa två stilperioder.
Varje underkapitel inleds med ett par sidors översiktlig exposé över det 
aktuella fenomenet, följt av ett par mer eller mindre representativa 
filmer som underkastas en analys, vars huvudnummer är att man har 
identifierat ett antal ”nyckelscener”. Dessa återges med en bild och en 
kortfattad beskrivning som i sin vaghet ibland får surrealistiska kvali-
teter: ”En grupp fascistiska poliser närmar sig Trinity. Hon besegrar 
dem med en uppvisning i tyngdlös kung fu – bröderna Wachowskis 
nya teknik – och försvinner sedan genom telefonen.”
Bilderna är för övrigt alltid i samma felaktiga format, beskurna av 
omsorg om bokens layout men i fullkomlig brist på respekt för analys-
objektet. Nicholas Rays ”Ung rebell” (1955) är en cinemascopefilm; 
dubbelt så bred som stumfilmsformatet i D W Griffiths ”Nationens 
födelse” (1915). Här återges de i samma bredd-/höjdförhållande, varpå 
Rays berömda kompositioner förvrängs till oigenkännlighet.
Topplistan över världens främsta filmer nyligen fick kritik för sin 
mansdominans, men jämfört med en enkät har en bok på ett helt annat 
sätt möjligheten och ansvaret att styra sitt urval. I ”Det här är film” är 
emellertid kvinnor mer osynliggjorda än vad man trodde vara möjligt, 
annat än som skådespelare i form av ”stjärnprofiler” eller reducerade 
till manliga regissörers musor. Regissörsnamn som Chantal Akerman, 
Claire Denis, Marguerite Duras eller Margarethe von Trotta nämns 
över huvud taget inte.
Dessutom vimlar boken av oklarheter, anglicismer och rena faktafel, 
till och med i den korta ordlistan. Cinéma vérité (som skall stavas så) 
är inte en dokumentär filmstil med ”ett minimum av tekniska finesser”. 
Det kunde möjligen sägas om den samtida stilen direct cinema. Det 

avhandlade begreppet handlar tvärtom om att betona filmteknologin, 
att undersöka hur kameran och mikrofonen påverkar en given situa-
tion.
I kapitlet om film noir slår man helt riktigt fast att begreppet är svår-
fångat. Ordlistan tycks mer säker på sin sak och gör gällande att film 
noir är en genre, trots att de flesta är överens om att det snarare rör sig 
om en stilperiod eller kanske helst en tendens. Därpå daterar man 
denna ”genre” till 1940–1969, vilket antyder att det ändå skulle vara 
en stilperiod.
Att det bortre året dessutom är helt bort i tok (i kapitlet nämns det 
betydligt rimligare 1958) minskar inte den förvirring en ordlista väl är 
tänkt att reda ut. Och få skulle nog kalla ”MacGuffin” för ett inslag i 
en film ”som är av vikt för intrigen”. Snarare är det en narrativ före-
vändning vars innehåll tvärtom är ovidkommande för intrigens 
utveckling.
”Det här är film”, lyder titeln. Den omslagsbild jag nämnde är hämtad 
från en scen där Michael får frågan: ”Is it true?” Hans svar är en lögn, 
men vore en korrekt beskrivning av anspråken hos ”Det här är film”. 
Det lyder: ”No.”
Jan Holmberg
Jan Holmberg är filmhistoriker och vd för Stiftelsen Ingmar 
Bergman.”

Boken:
”Det här är film. Hela historien från 1895 till i dag”
Red. Philip Kemp. Norstedts “



DN 3 dec  2012:
Kapitalet minskar. Leverantörerna till festen får ta smällen

“Nobelstiftelsen tvingas hålla igen”
“Det blir glitter och glamour som vanligt i Stockholms stadshus 
den 10 december. Att Nobelstiftelsen tvingats till besparingar ska 
inte märkas under Nobelfestligheterna. I stället har leverantörer-
na gått med på att ge rabatt. “

“Utvecklingen av Nobelstiftelsens tillgångar – till största delen place-
ringar i aktier – har inte varit bra de senaste åren. I år tvingades stiftel-
sen dra i bromsen. Den tydligaste effekten är att prissumman i år sänks 
från tio till åtta miljoner kronor. Raka motsatsen mot stiftelsens vd 
Lars Heikenstens ambition att priset minst ska öka med inflationstak-
ten. Det kommer inte att ske de närmaste åren, trots att årets resultat 
”definitivt” hamnar på plus.
– Även om vi skulle ha tre väldigt bra år skulle jag inte förorda det. Då 
är det bättre att vi konsoliderar. Om det ser väldigt bra ut om tio år kan 
man göra det, säger han.
Förutom prissumman kapas kostnaderna för själva Nobelveckan. 
Men det tror Lars Heikensten inte ”märks över huvud taget, annat än i 
storleken på fakturorna”.
Leverantörerna har helt enkelt sänkt priset.

– Jag tror att de flesta ser det som positivt. En del tror jag ser det som 
ett privilegium – det gör jag själv – att få jobba med de här sakerna. 
De flesta är beredda att bjuda till, om jag säger så, för att det här ska 
kunna fortsätta.

I slutet av 2007 hade stiftelsens investerade kapital ett marknadsvärde 
på 3,6 miljarder kronor. När stiftelsen summerade 2011 fanns inte fullt 
3 miljarder kvar – ett tapp på 18 procent.
– Det spelar väldigt stor roll vilket enskilt år man tittar på. Men de 
sista tio åren handlar det om i genomsnitt 1,5–2 procents avkastning. 
Och det är inte bra, säger Lars Heikensten, som vill se minst 3 procent.
Han är skeptisk till att låta personer gå in med pengar i själva Nobel-
stiftelsen, även om en del redan i dag är donationer. Däremot är han 
mer öppen för att sponsring av kringaktiviteter, som föreläsningar och 
det planerade Nobel Center i centrala Stockholm, även kan ge stiftel-
sen tillskott.

– Men vi måste vara försiktiga med vilka vi samarbetar med och be-
redda på att avbryta samarbeten om det kommer fram saker som vi 
inte känner till, säger Lars Heikensten.
TT “

“Kostnader på 120 miljoner
Förra året hade Nobelstiftelsen kostnader på 120 miljoner kronor.
Den största delen gick till priserna och ersättningar till dem som utser 
pristagarna (77,4 miljoner – varav själva Nobelprisen på 50 miljoner), 
Nobelveckan i Stockholm och Oslo (20,2 miljoner) och administra-
tion, Nobelsymposier och liknande (22,4 miljoner).
Riksbanken står för ekonomipriset till Alfred Nobels minne och dess 
kringkostnader, vilket förra året var 16,5 miljoner kronor.
Källa: Nobelstiftelsens årsredovisning 2011 “



DN 16 dec 2012:

“3 musikaliska masshysterier som 
dominerade medierna”
Världen dansar Gangnam style

PSY ”Gangnam style”. Med en stil som inte liknar någon känd mall 
för popframgång har koreanske Park Jae-sang inte bara lyckats sprida 
viss kunskap om sitt burgna födelsedistrikt i Seoul, utan också lanserat 
en hyperenergisk dans som spridit sig likt ett virus över jorden och 
vars video nu är den mest visade någonsin på Youtube.

Loreen erövrar Eurovision

Loreen ”Euphoria”. Tretton år efter senaste Eurovisionssegern 
räddade Lorine Talhaoui den svenska schlageräran med en totalsats-
ning som påminde så mycket om riktig, modern popmusik från världen 
utanför schlagerbubblan att det till och med imponerade på länder som 
annars aldrig röstar svenskt.

Swedish House Mafia kör ärevarv

Swedish House Mafia ”One last tour”. Med tre utsålda spelningar på 
nya Friends arena blev Swedish House Mafia till slut profeter i sitt 
eget land, och på något sätt liksom störst i hela världen, samtidigt som 
det var bandets avskedsturné – efter fyra år och sju låtar tillsammans. 
Minst två av de tre återkommer dock till sommarens 
Summerburstfestival.
Nils Hansson nils.hansson@dn.se “ 
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DN 15 dec 2012:

“Disney rensar scener ur Kalle Ankas jul”
“  ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” hade kunnat starta en 
liknande proteststorm som den runt barnboksfiguren Lilla hjärtat. Men 
amerikanska Disney har koll på att ett par figurer i den klassiska 
scenen från tomtens verkstad kan uppfattas som rasistiska. SVT hade 
inte uppmärksammat att två nu bortklippta sekvenserna kunde anses 
spegla stereotypa bilder av svarta och judar.
– Nej, det var ingen hos oss som hade tänkt på det. Disney hade gjort 
klippen samtidigt som man förbättrat bildkvaliteten i programmet. Att 
ta bort dem är inte vårt beslut, vi sänder vad vi får från Disney, säger 
Stephen Mowbray, chef på programinköp på SVT.
Dels försvinner scenen där en svart docka stämplas med ett ”okej” i 
rumpan av tomten, dels en passage där en äldre skäggig man dansar 
kosackdans.
Tycker du att Disney gjorde rätt?

– Jag har ingen åsikt om det. Men jag förstår att de känner sig tvungna 
att anpassa programmet efter de breda tittargrupper som ska se det. 

Torbjörn Ivarsson torbjorn.ivarsson@dn.se “
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DN 17 dec 2012:
“USA dominerar på nätets filmtjänster”
“När vårt filmtittande flyttar ut på nätet tar den svenska och euro-
peiska filmen stryk. I de nya filmtjänsternas utbud är över 90 pro-
cent av filmerna amerikanska.”

“Det har gått två månader sedan amerikanska Netflix och TV 4-sfärens 
Filmnet gav sig in i kampen med MTG:s Viaplay och svenska Voddler 
om de framtida filmkonsumenterna på nätet. Spelplanen tycks vara 
etablerad – med fyra aktörer som erbjuder var sitt filmabonnemang 
där konsumenten kan se en obegränsad mängd film för en knapp 
hundralapp i månaden.
Nu är frågan vilken eller vilka tjänster som fångar filmälskarna. Är 
det kvantitet eller kvalitet som är viktigast? Gäller det att ha de nyaste 
filmerna eller lockar rent av de gamla, smala och svåråtkomliga mest?
– Visst konkurrerar vi mot varandra, men det handlar också om att få 
så många som möjligt att pröva – vilken tjänst som helst, säger Johan 
Kleberg, chef för Filmnet.
Än så länge är utbudet på tjänsterna för litet för att räcka för en cine-
astisk storkonsument. Alla aktörerna säger sig dock sträva mot ett 
större utbud.
En sak har de fyra tjänsterna gemensamt – amerikansk film. Mellan 90 
och 97 procent av sajternas utbud består av engelskspråkig film, nästan 
uteslutande från USA. Resten är mestadels svensk film.
Film från resten av Europa och världen saknas nästan helt, visar en 
genomgång som DN har gjort. Blir detta framtidens sätt att se film, då 
står den ickeamerikanska filmen inför stora utmaningar.
Viaplay, som är den största tjänsten på marknaden, har också flest 
ickeamerikanska filmer. Men vd Niclas Ekdahl, är medveten om att det 
inte räcker.

– Vi har inte kommit ända fram med europeisk kvalitetsfilm, men det 
är ett segment vi tittar på.
Även de andra tjänsterna säger sig vilja bredda sitt utbud. Men det är 
svårt, även om viljan är god. Distributionskanalerna för de amerikans
ka filmerna är väl upparbetade, men att skaffa europeisk film kan vara 
alltför arbetskrävande, säger Filmnets Johan Kleberg.
– Frankrike är möjligt, där finns ett par stora bolag som har de flesta 
rättigheterna, men redan i Tyskland blir det problem. Tittar man över 
hela Europa har vi ett oöverskådligt antal bolag som har rättigheter till 
olika filmer. Det kan vara ett stort arbete att få en enda film, säger han.
Till det kommer problemet med textningen. Har inte filmen tidigare 
gått upp på svenska biografer är det inte troligt att det finns svensk 
text. Ibland ligger dessutom rättigheterna till textningen hos någon 
annan än filmbolaget. Den ickeamerikanska filmen blir närmast helt 
beroende av att gå upp på bio för att bli översatt och sedan få ett vidare 
liv på nättjänsterna.
Voddler har trots att man funnits på marknaden i flera år ett mycket 
litet antal ickeamerikanska filmer. Dess pressansvarige Anders Sjöman 
menar att europeisk film skulle behöva en aktör som samlar rättigheter 
från en mängd håll för att sedan på ett smidigt sätt sälja dem vidare. 
Musikbranschen är ett område som fungerar så.
Anders Sjöman säger att EU borde kunna understödja sådana initiativ. 
Han har varit i Bryssel för att diskutera problemen med att få 
rättigheter till de europeiska filmerna.
– Det har inte blivit något resultat trots att vi har stött på om det flera 
gånger, säger han.

Torbjörn Ivarsson torbjorn.ivarsson@dn.se  “
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“Film på nätet.
Det internetbaserade film- och tv-tittandet växer kraftigt. En stor del av 
detta är så kallade video on demand-tjänster. De laddas inte ned av 
kunden, utan strömmas, d v s skickas över till en uppkopplad dator. 
Filmerna kan ses på datorskärmen, en platta, smartphone eller på 
datorn till den vanliga tv:n.
Branschen har stora förhoppningar om att bra tjänster ska minska den 
illegala nedladdningen.
Förenklat kan man dela upp nättjänsterna i två huvudgrupper:
Hyrfilmsbutik på nätet. Kunden betalar för filmen styckvis och 
kostnaden är ungefär densamma som hos en fysisk hyrbutik. Bland de 
svenska aktörerna finns Headweb, Lovefilm, SF Anytime och Voddler.
Prenumerationstjänst på nätet: För en fast månadskostnad kan 
kunden titta på en obegränsad mängd filmer ur utbudet som 
tillhandahålls. De fyra dominerande tjänsterna för närvarande är 
Filmnet, Netflix, Viaplay och Voddler. “

DN 18 dec 2012:

“10,7 miljoner kronor
Så mycket inbringade en auktion i helgen av Greta Garbos privata 
tillhörigheter. Det är tre gånger mer än vad auktionsfirman Julien’s 
Auctions i Beverly Hills räknat med. Bland annat drog filmlegendens 
koffert från Louis Vuitton in 251 000 kronor.”

DN 17 dec 2012:
“Är filmälskarna många nog?”
“Höstens besked att Netflix, HBO och Filmnet skulle öppna nya 
svenska filmtjänster fick många filmhjärtan att bulta snabbare. Vissa 
såg framför sig en svensk version av det gigantiska amerikanska 
Netflix, med oöverskådligt många filmer att se. Andra fantiserade om 
ett filmens Spotify, där även de allra senaste filmerna låg tillgängliga 
för den som skaffade sig ett abonnemang hos någon av aktörerna i 
testet här bredvid.
När tjänsterna öppnade portarna gick pulsen snabbt ned i ett aningen 
besviket viloläge. Sesam hade öppnat sig, men bara en liten springa.
Video on demand-tjänsterna har väl fungerande sajter där det är lätt att 
titta på film. Det är glädjande nog att Netflix och Filmnet startat 
konkurrerande alternativ till Viaplay och Voddler och att kampen och 
priskriget är i full sving.
Nu är frågan om det finns tillräckligt många filmälskare i landet. Den 
som tittar på någon film i veckan kan nog lika gärna fortsätta att hyra 
dem styckvis – på nätet eller i butik. Under överskådlig tid kommer 
man att få fler och färskare filmer att välja mellan. Då återstår vi som 
gärna ser ett par filmer i veckan – utöver de nya filmer vi ser på bio 
eller hyr. Är vi tillräckligt många för att hålla tjänsterna lönsamma? 
Sannolikt inte alla, men några. Men då krävs att de fortsätter utvecklas 
– i kvalitet och kvantitet – för är man en hängiven filmälskare kan det 
redan efter några veckor vara svårt att hitta filmer man inte redan sett – 
om man inte är redo att harva djupt i det amerikanska b-filmträsket.
Torbjörn Ivarsson  torbjorn.ivarsson@dn.se “
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DN 21 dec 2012:
Internt register väcker starka känslor på Sveriges Radio
“Lyssnarnas åsikter sparas i hemlig 
databas”
“Sveriges Radios populära lyssnarprogram ”Ring P 1” har i det 
tysta registrerat tusentals personer i en hemlig databas. Uppgif-
ter om namn, telefonnummer, politisk hemvist, sjukdomar och 
religionstillhörighet sparas i ”telefondatabasen”. Systemet får 
stark intern kritik.”

“    ”Ring P 1” är ett av Sveriges Radios folkkäraste program med en 
stor och trogen lyssnarskara. Tusentals svenskar har de senaste åren 
ringt in till programmet för att säga sin mening i aktuella frågor.
Men vad lyssnarna inte känt till är att de senaste sju åren har de som 
ringt in till telefonslussen också registrerats i en databas. Fram till 
nyligen bokfördes bara telefonnummer, namn och vilka ämnen perso-
nen vill debattera, men Dagens Nyheter kan nu avslöja att sedan i 
höstas finns helt nya direktiv från programledningen.
Enligt ett internt dokument som DN tagit del av ska även åsikter regi-
streras. Politisk hemvist, religionstillhörighet, ålder och sjukdomar är 
exempel på uppgifter som sparas. De som ringer får inte reda på att de 
registreras.
Uppgifterna finns tillgängliga i ”telefondatabasen” som ska användas 
som ett verktyg för ”Ring P 1”:s redaktion.
Men SR:s personal i hela Sverige kan ha tillgång till databasen om de 
känner till adressen på intranätet. Uppgifterna skyddas inte ens av ett 
lösenord, enligt DN:s källa.
Flera medarbetare på Sveriges Radio har reagerat starkt på databasen 
som de ser som åsiktsregistrering.

– Systemet har funnits i många år, det är ett redskap för att ha koll på 
att inte samma personer kommer med i programmet hela tiden, det kan 
jag tycka är helt rimligt. Men att vi ska skriva vad folk har för åsikter 
också det är fel, säger en medarbetare.
Enligt dokumentet, som har signerats av Erica Hedin, projektledare 
och ansvarig för ”Ring P 1,” ska databasen hållas hemlig: ”Det är inget 
system vi i detalj redogör för eller diskuterar med utomstående”, står 
det i dokumentet.
– Det är helt åt skogen, det är inte Sveriges Radio för mig, vi ska vara 
transparenta och öppna, säger en medarbetare som vill vara anonym.
Av dokumentet framgår att ledningen är medveten om att det kan 
framstå som åsiktsregistrering. Men Erica Hedin skriver att personerna 
som registreras inte alls har någon grund att bli upprörda.
”Vare sig den som ringer vår sluss för att komma med i programmet, 
eller den som lyssnar på programmet, kan på rimliga grunder bli upp-
rörd över att vi i vårt redaktionella arbete samlar in också personliga 
och känsliga uppgifter om människor.” skriver hon.
Enligt DN:s källor är det flera medarbetare som ifrågasatt systemet 
men det finns en rädsla för att öppet kritisera ledningen. ”Ring P 1” 
sköts växelvis av olika radiostationer och värdskapet hoppar mellan 
olika städer som Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. 
Det är olika från stad till stad hur mycket som registreras i databasen. 
Det är inte klart hur länge uppgifterna ska sparas i systemet.
– Det är ingenting som vi gör i Malmö, i övrigt får jag får hänvisa till 
projektledaren, säger Hans Zillén producent för ”Ring P 1” i Malmö.
Även i Sundsvall har redaktionen valt att gå ifrån de nya direktiven 
och struntar i att registrera personers åsikter.
– Jag tycker att åsiktsregistrering är helt väsensskilt från det öppna och 
demokratiska samhälle som Sveriges Radio verkar i och är en del av. 
När vi sänder från Sundsvall så tillämpar vi inte åsiktsregistrering, 
säger programledaren och ”Ring P 1”-profilen Täppas Fogelberg.



Enligt DN:s källor är det i Göteborg, där projektledaren Erica Hedin 
finns, som det skrivs in mest uppgifter.
Telefonslussarna till ”Ring P 1” sköts ofta av tillfällig personal som 
studenter, det är också de som skriver in uppgifterna i databasen.
– Det blir öppet för deras tolkning av vad personen menar. Säger man 
något konstigt kanske det uppfattas som något helt annat. Det är öppet 
för fallgropar, säger DN:s källa.
I ett brev till medarbetare har Erica Hedin hävdat att hon noggrant 
gått igenom telefondatabasen och dess syfte med bolagsjuristen Anna 
Wesslau. Men de uppgifterna förnekas av Wesslau.
– Jag har gjort en generell bedömning av frågan i stort, jag har inte 
varit inne i detalj, säger Anna Wesslau.
Även till Dagens Nyheter hävdar Erica Hedin att bolagsjuristen gått 
igenom telefondatabasen.
Är det förenligt med lagen att ha en sådan databas?
– Ja det är det, säger Erica Hedin.
Hur tror du ”Ring P 1”:s lyssnare reagerar på att de registreras?
– Jag tror att den som lyssnar på programmet mycket väl kan förstå att 
man måste hantera en massa olika uppgifter i ett programarbete.
Men det är ändå känsliga och personliga uppgifter som ni sparar. 
Tror du inte att de kan bli upprörda?
– Du påstår att det är känsliga uppgifter och så, och du frågar om folk 
kan bli upprörda. Människor kan bli upprörda över mycket, vi har 
upprörda människor i ”Ring P 1” varje dag. Och en del blir väldigt 
upprörda över saker som någon annan tycker är ointressant, det lever 
vi med varje dag, säger Erica Hedin.
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

DN 21 dec 2012:

“Bonniers väntas sälja SF-biografer”
Mediejätten Bonnier väntas inleda en försäljning av sina SF-biografer i 
början av nästa år. Affären kan vara värd omkring två miljarder kronor 
och banken Nordea har valts som finansiell rådgivare, uppger källor 
för Reuters.
Aktuella intressenter kan vara riskkapitalbolag som svenska Ratos och 
brittiska Doughty Hanson, som redan äger biografkedjor.
Bonnier har ägt SF Bio sedan 1983. Varken mediekoncernen eller 
Nordea vill kommentera uppgifterna.
TT-Reuters “
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DN 21 dec 2012:
Sociala medier. Bildtjänst lockar miljoner användare

“Instagram tar hand om de sista lediga 
sekunderna i ditt liv”
“I veckan hamnade bildtjänsten Instagram i nyheternas fokus när 
hundratals ungdomar i Göteborg manifesterade mot att ett ano-
nymt konto spred illvilliga rykten och avklädda bilder. DN:s Tor-
björn Ivarsson reder ut varför tjänsten är så populär.”

“Betraktat som socialt bildnätverk är det lätt att förstå Instagrams 
lockelse. Här visar och tittar omkring 100 miljoner användare över 
hela världen på varandras bilder. Är du stolt över dagens outfit? Lägg 
upp en bild. Har du stekt biffen perfekt? Lägg upp en bild. Ser du en 
kul hund på vägen till jobbet? Lägg upp en bild.
Programvarans inbyggda bildredigeringssystem och filter gör vilken 
glad amatör som helst till en fotokonstnär. Den som lyckas bättre än 
oss andra kan få hundratals följare. Kändisar kan räkna dem i tusental.
I veckan hamnade Instagram på löpsedlarna av betydligt mindre 
trevliga skäl. En serie bilder upplagda på fototjänsten skapade upplopp 
i anslutning till Plusgymnasiet i Göteborg. Någon hade anonymt hängt 
ut skolans ungdomar med hundratals bilder och rykten om deras 
sexliv.
Men Instagram har också visat sig fungera som ett journalistiskt red-
skap i positiv bemärkelse. När orkanen ”Sandy” nyligen härjade på 
den amerikanska östkusten lät tidskriften Time en handfull fotografer 
dokumentera stormens härjningar. Bilderna lades sedan upp på Insta-
gram och blev ett av tidningens mest populära bildspel någonsin. På 
48 timmar attraherade Times Instagramkonto 12  000 nya följare.

Författaren och internetdebattören Rasmus Fleischer ser Instagram 
och dess sociala syskon som en reklammodell för att ta hand om de 
sista lediga sekunderna i våra liv.
– Instagram är optimerat för att sluka de där sekundglappen när du står 
i kö eller lagar mat. Då har man inte tid att titta på en video på You-
tube eller läsa bloggar. Stillbilden är idealisk för det.
I april i år köptes Instagram upp av konkurrenten Facebook för om-
kring 7 miljarder kronor. Det var sannolikt klokt av Facebook att köpa 
Instagram innan det blev för stort. Att lägga ut en bild upplevs för 
många som snabbare och kanske inte lika kravfyllt som att prestera 
fyndiga statusuppdateringar på Facebook. De senaste två åren har 
Instagram varit det sociala medium vars användarantal ökat mest.

– Instagram är som gjort för smarta telefoner och därför växer det i 
samma hastighet. Jag tror att många har börjat tröttna på Facebook och 
blir instagrammare i stället. Man upplever att det är för mycket företag 
och reklam på Facebook nu, säger Rasmus Fleischer.
För de högt värderade sociala mediesajterna är steget från det nyttiga 
och användarvänliga till börsnoterad lönsamt fullt av potentiella 
fallgropar.
Nyligen väckte Instagram många av sina användares ilska. Företaget 
gick ut med nya användarvillkor som många tolkade som att Instagram 
tog över äganderätten till användarnas bilder. Det skulle kunna 
innebära att användarnas bilder kunde användas i reklam, utan att 
någon ersättning utgick.
Instagrams grundare Kevin Systrom backade motvilligt angående be-
slutet på företagets blogg och försäkrade användarna om att företaget 
inte gör anspråk på någon äganderätt. Men han gjorde samtidigt klart 
att Instagram inte är en samhällstjänst, utan ett företag skapat för att 
tjäna pengar.



– Instagram har haft sin trevliga fas när man inte har behövt generera 
vinst. När nättjänsterna ska börja tjäna pengar måste man göra det i 
små steg, för att inte skrämma bort användarna, säger Rasmus 
Fleischer.
Torbjörn Ivarsson  torbjorn.ivarsson@dn.se “

“Det här är Instagram.
Instagram är en bildbaserad social nättjänst där användarna lägger 
upp fotografier för att berätta om sin tillvaro.
Tjänsten lanserades i oktober 2010. I dag har företaget över 100 
miljoner användare och antalet växer med omkring 10 miljoner i 
månaden. Instagram köptes tidigare i år av Facebook för cirka 7 mil-
jarder kronor.
Med hjälp av en smart mobil och en gratis mobilapplikation gör 
användaren sina bilder tillgängliga för familj och vänner – och för alla 
andra som vill se dem. Användaren väljer själv om enbart vännerna 
eller alla ska kunna titta på dem.
Bilderna kan gillas av andra, på samma sätt som i Facebook och med 
hjälp av så kallade hashtags kan användare hitta till ämnen som är av 
intresse. “

mailto:torbjorn.ivarsson@dn.se
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DN 22 dec 2012:
Sveriges Radio stoppar åsiktsregistrering
”Vi ska inte samla känslig information”
“Sveriges Radio får massiv kritik efter DN:s avslöjande om åsikts-
registrering på ”Ring P 1”. Nu stoppar ledningen projektet. – Det 
är helt galet, det är klart att vi inte ska samla in den typen av 
känslig information om människor, säger Björn Löfdahl, tjänst-
görande vd på Sveriges Radio.”

“Sveriges Radio anmäldes i går både till Datainspektionen och till po-
lisen för att ha registrerat lyssnarnas åsikter i programmet ”Ring P 1”. 
Under flera år har de som ringt till programmet registrerats för att inte 
samma personer ska komma med i sändning flera gånger.
Men enligt nya direktiv, som DN avslöjade i går, ska även lyssnarnas 
åsikter registreras i ”telefondatabasen”. I ett internt brev från projekt-
ledaren för ”Ring P 1” gavs också ordern att inte prata om databasen 
med utomstående.
Efter DN:s avslöjande fick programledningen hård kritik från ”Ring 
P1:s” lyssnare och de egna programledarna.
Även från politiskt håll väckte avslöjandet ilska.
– Den här typen av åsiktsregistrering är fullständigt oacceptabel. Att 
det dessutom sker i ett sådant forum som ”Ring P 1” i Sveriges Radio 
är minst sagt graverande, säger Johan Linander, riksdagsledamot för 
Centerpartiet och vice ordförande i riksdagens justitieutskott.
Samtidigt bestämde Datainspektionens generaldirektör Göran Gräs-
lund att låta jurister titta på fallet för att se om de kan inleda en 
granskning. Medier är undantagna personuppgiftslagen, pul, men 
enligt Gräslund kan det ändå finnas skäl för DI att göra en granskning.
– Enligt personuppgiftslagen måste man ha tillräcklig hög säkerhet och 
de reglerna skulle kunna gälla i det här fallet, säger Göran Gräslund.

”Ring P1:s” databas var tillgänglig på intranätet och skyddades inte 
ens av ett lösenord.
Sveriges Radios programdirektör och tjänstgörande vd Björn Löfdahl 
granskade i går ”Ring P1:s” ”telefondatabas”. I ett pressmeddelande 
och även i en intervju med DN påstod han att de inte hittat några upp-
gifter som påminde om åsiktsregistrering.
Enligt Löfdahl handlar det om ett förslag som nu inte ska genomföras. 
Under några veckor ska det ha testats men utan att åsikter registrerats, 
enligt honom.
– Det finns ingenting som liknar ett åsiktsregister, vi har tittat på läng-
den och tvären, säger Björn Löfdahl.
Dagens Nyheter har tillgång till mycket säkra uppgifter som visar att 
registret är fullt av personer vars åsikter har registrerats. När vi ställer 
motfrågor medger Björn Löfdahl till slut att det finns åsikter registre-
rade. Ett exempel sökte Björn Löfdahl själv fram i databasen på ordet 
”rasistiskt”. På registerkortet står det enligt Löfdahl: ”Han vill tala om 
asylslottet i Värmland, han vill tala om vad de kostar svenska skatte-
betalare och det är inga små summor.” Personen är registrerad med 
namn, ålder, bostadsort och i slutet av texten har någon skrivit sin 
uppfattning av personen.
– Här står det faktiskt ”rasistisk”, säger Björn Löfdahl.
Som ett omdöme om den personen? – Ja.
Hur ser du på det? – Nej, man kan inte skriva så, här ser man risken 
med just det här.
Du säger ju att det inte har skett men det här visar ju att det 
stämmer det vi skriver?
– Ja, men det måste ligga i det här experimentområdet som vi inte ska 
använda, säger Björn Löfdahl.

Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “
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“Kraftiga reaktioner på avslöjandet
Alexandra Pascalidou,  programledare:
”Jag kan inte begripa hur det ska göra programmet bättre. 
Åsiktsregistrering är förkastligt och strider mot våra demokratiska 
grundvärderingar. Jag är journalist och kämpar för åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet. Dessutom är jag uppvuxen i en diktatur och vet precis 
hur det är och vilka konsekvenser det kan få.”
Janne Josefsson,  programledare:
”Jag har suttit som programledare flera gånger i år, men jag har inte 
fått någon information om detta. Och om det nu är så är det inte 
acceptabelt.”
Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott:
”Den här typen av åsikts-registrering är fullständigt oacceptabel. Att 
det dessutom sker i ett sådant forum som ”Ring P 1” i Sveriges Radio 
är minst sagt graverande. Jag förutsätter att detta upphör omedelbart 
och välkomnar en granskning av Datainspektionen för att se vad som 
gått snett.”
SR har anmälts
Sveriges Radio anmäldes i går både till Datainspektionen och till poli-
sen för att ha registrerat lyssnarnas åsikter i programmet ”Ring P1”. 
De uppgifter man samlat in har bland annat gällt politisk hemvist, 
religionstillhörighet, sjukdomar och ålder.
Medier är undantagna från personuppgiftslagen, pul, men Datainspek-
tionen ska låta jurister undersöka om de kan inleda en granskning av 
hur ”Ring P1” har hanterat sin hemliga databas. “



DN 27 dec 2012:
Nycirkus.

”Risktagandet är viktigt för cirkusen”
“7 doigts de la main är i Stockholm för fjärde gången. Det kana-
densiska nycirkuskompaniet, ett av världens främsta, visar sina 
konster i en föreställning som tar sikte på solar plexus.”

“– ”Sequence 8” skulle vara en känslomässig föreställning, snarare än 
intellektuell, det visste vi tidigt och det var viktigt, förklarar Shana 
Carroll på telefon från Montreal.
Hon är regissör hos 7 doigts de la main, men har tjugo år bakom sig i 
trapetsen och är en av grundarna till kompaniet som nu gästar Sverige. 
Temat för ”Sequence 8” är Den andre, och på scenen står åtta artister 
som med discipliner som sviktbräda, påle, jonglering, luftring och 
trapets gör en föreställning i gränslandet mellan akrobatik, cirkus, dans 
och teater.

– Vi har utgått från hur vi människor är sammanlänkade, hur vi speg-
lar och definierar oss i förhållande till varandra, och hur – i en tid av 
ständig kommunikation – känslan av verklig fysisk kontakt och 
mänskligt kött ändå kan vara ovan och ny. Men föreställningen handlar 
också om vår ömsesidiga relation med, och vårt beroende av, publiken: 
den ena existerar bara om den andra gör det.
Hon gör en kort paus.
– Men vi är inte så gravallvarliga. En del av de stora uttrycken om våra 
relationer är gjord på ett ironiskt, humoristiskt vis.
Idé- och regiarbetet har Shana Carroll gjort tillsammans med 
Sébastien Soldevila, som också har varit med i kompaniet sedan start 

(och som hon är gift med). Efter att ha gjort en skiss och ett grund-
läggande manus har föreställningen arbetats fram i nära samarbete 
med cirkusartisterna. Arbetssättet är vanligt inom nycirkusen, där en 
föreställning i hög grad utgår från artisternas eget material och egna 
nummer. Regissören arbetar snarare för att länka samman deras önske-
mål med sin egen idé än med en klar idé som täcker även enskildheter, 
som inom den mer hierarkiska teatern.
Till skillnad från flera av kompaniets tidigare föreställningar är denna 
utpräglat abstrakt och saknar narrativ berättelse och har på så vis mer 
gemensamt med dans och koreografi än med teater.
– Av olika skäl ville jag komma åt den starka känsla jag själv fått när 
något verkligen har berört mig. När man lämnar salongen och tänker: 
”Åh, livet är så kort!” säger Shana Carroll och skrattar.
Och det går fort – hon är själv 42 nu och tänker tillbaka på den tid när 
hon var hälften så gammal, på den energi hon hade då, de ögon hon 
såg världen med och den kompromisslöshet som fanns – och som finns 
nu, hos den unga ensemblen.

– När jag var tjugo var allt så stort, så starkt: vänskap och kärlek och 
allt man gjorde. Jag kan se samma sak hos våra artister nu, de har en så 
nära relation med varandra; inte sexuellt, men väldigt fysisk. Så snart 
repetitionerna tar paus kelar de med varandra, det är så fint! Jag har 
förstås också nära relationer i dag, med min familj till exempel – men 
lyckas jag träffa en kompis över en kopp kaffe varannan månad är jag 
glad … Det är inte som förr, när man såg världen som för första 
gången.
Även hennes förhållande till begreppet risk har förändrats. Riskmo-
mentet är centralt för cirkuskonsten och såväl artister som publik är 
ständigt medvetna om det bokstavligen livsfarliga i det som försiggår 
på scenen.



– Jag tror att risktagandet är viktigt för cirkusen som scenkonstform, 
men det ger också en medvetenhet om att man som artist måste ta hand 
om sig. Man måste respektera sin dagsform. Men jag ser det annorlun-
da i dag – jag har blivit säkrare och äldre. Visst vill jag att min dotter 
ska få ägna sig åt vad hon tycker är roligt, men jag vill helst inte se 
henne i en trapets. Jag har sett otäcka olyckor och för första gången 
börjat lägga mattor under trapetserna.
Själv lockades Shana Carroll ursprungligen av det alternativa uttrycket 
inom den humanbaserade cirkusen, efter att ha ägnat flera år åt teater. 
Hon är född och uppvuxen i San Francisco, har konstnärliga föräldrar 
och var själv aktiv inom en (som hon säger) ”hippieliknande” teater-
grupp, innan hon som artonåring kom in på cirkusspåret. Hon flyttade 
till Montreal och till Frankrike, där de främsta cirkusutbildningarna 
finns, liksom de bästa grupperna. Länge tillhörde hon Cirque du Soleil, 
det i dag gigantiska kompani som etablerade nycirkusen som konst-
form men som i dag av många uppfattas som lite av en kommersiell 
fabrik.

– Jag letade efter ett alternativ efter mina år inom teatern och förälska-
de mig i cirkusen. Den var liksom på riktigt. Där gjorde man det som 
inom teatern bara var metaforer, som att flyga. Inom cirkusen flyger 
man på riktigt.
Underbart – men farligt. Och hon medger det:
– Jag kan fortfarande inte se våra föreställningar från salongen utan att 
hålla andan, med händerna för ansiktet.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

“7 doigts de la main bildades 2002.

Nycirkuskompaniet 7 doigts de la main, eller 7 fingers, (”Handens 
sju fingrar”) bildades 2002 i Montreal av en grupp artister som brutit 
sig ur jättekompaniet Cirque du Soleil. Sedan dess har de gett sina åtta 
föreställningar runt 3 000 gånger i 25 länder. De har setts av en publik 
på över två miljoner.
Quebec utgör världens främsta centrum för nycirkus, med ett kluster 
av hög, kvalificerad utbildning av cirkusartister och ett flertal 
kompanier.
Föreställningen ”Sequence 8” ges på Subtopia i Botkyrka den 28–30 
december och den 2–6 januari. Urpremiär: i Montreal i somras.”
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792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. 
Konstdans.

SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

Libris/SAB:
Ik 	
 Teater 
Ika 	
 Teater: allmänt 
Ikb 	
 Teaterhistoria och -kritik 
Ike 	
 Teaterprogram 
Iks	
  Gruppteater 
Ikt	
  Pantomim- och marionetteater 
Iku 	
 Barnteater 
Ikv 	
 Amatörteater 
Ikx 	
 Radio- och TV-teater 
Iky 	
 Konstnärlig dans 
Ikz 	
 Särskilda sceniska konstnärer 
Ikö 	
 Övrig scenisk konst och offentliga nöjen 

(DC, DK 792) DC:
792 Stage presentationer
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DN 18 nov 2012:
Scenkonst. Teaterförbundet vädjar om stöd

“Upprop mot urholkade anslag till 
teatergrupper”
“Anslagen till de fria grupperna krymper – i praktiken. Teater
förbundet uppmanar nu kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
att agera för en ”långsiktig och hållbar finansiering”. “

“Teaterförbundet understryker i en skrivelse till kulturdepartementet 
att det i regeringens senaste budgetpropositionen framhålls hur ange-
lägen den fria scenkonsten är. De fria grupperna är enligt regeringen 
mycket betydelsefulla för den unga publiken, särskilt när det gäller 
utbudet av dans och teater”.
Detta syns dock inget av i anslagen till de fria professionella teatrarna i 
Sverige, inskärper Teaterförbundet.
I själva verket har anslagen urholkats då de inte följer pris- och löne-
utvecklingen. Förbundet noterar att sedan den nuvarande regeringen 
tillträdde har anslagen höjts vid ett enda tillfälle.
”Men det räcker inte för att hålla jämna steg med kostnadsutveck-
lingen trots att löneökningarna inom detta område ligger under de 
genomsnittliga löneökningarna på arbetsmarknaden”, skriver Anna 
Carlson vid Teaterförbundet.
Resultatet blir att både möjligheterna att upprätthålla kvaliteten och 
omfattningen av verksamheterna hotas Samtidigt blir det allt svårare 
att förnya och utveckla arbetet inom de fria grupperna. Carlson upp-
manar kulturministern att räkna upp med den faktiska pris- och 

löneutvecklingen och efterfrågar ”ett utvecklingsarbete för att stärka 
den fria teaterkonsten”.
Samma ekonomiska frågor diskuteras just nu också i Stockholm.
DN rapporterade nyligen att hyrorna för kulturlokaler har höjts med 50 
procent sedan den borgerliga alliansen tog över makten i Stockholm 
2006. Innan dess var ökningen cirka 10 procent åren 2001 - 2006. För 
de värst drabbade verksamheterna innebär det att pengarna nästan helt 
saknas till den konstnärliga verksamheten och teatergrupperna tvingas 
därmed minska sina lokalytor och personal.
Patrik Liljegren på kulturförvaltningens strategiska avdelning beskri-
ver kostnadsökningen som en ”utmaning” och rekommenderar att 
verksamheterna ”breddar sin finansiering”. Hans chef kultur- och 
fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) poängterar i en debatt-
artikel på Expressens kultursida att hon ”ökat stöden till det fria 
kulturlivet från 70 till 116 miljoner kronor, vilket för nästa år bland 
annat ger Unga Klara, Tribunalen, Boulevardteatern och Teater De Vill 
höjda anslag”.
Huruvida dessa pengar räcker till både de stigande hyrorna och teater-
verksamheten är det dock uppenbarligen starkt delade meningar om.

Georg Cederskog  georg.cederskog@dn.se “
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25 nov 2012:

“Tio ögonblick på väg mot en 
operapremiär”
“ I går hade ”Maskeradbalen” premiär på Operan i Stockholm. 
DN:s Lasse Granestrand och Fredrik Funck har följt arbetet med 
föreställningen och träffat operachefen Birgitta Svendén – betong-
arbetardottern som styr över Sveriges dyraste kulturhus. “

“1 Operahuset vid Kungsträdgården i Stockholm har tusen rum.
En knirkande, labyrintisk, fyrkantig snart 115 år gammal klosskoloss. 
Älskad och hatad. Med en arbetsmiljö som på sina ställen inte når upp 
till 1970-talets krav, och på andra håll skimrar av putsat bladguld och 
spröda ljud från ljuskronornas kristaller som krockar med varandra av 
vibrationerna från de höga hoppen i balettsalen.
Om Birgitta Svendén vill känna husets puls går hon till sminklogerna.
Hon lämnar mötena där hon styr över den halva miljarden och de mer 
än femhundra medarbetarna på den skuta som beskrivits som en av 
Kultur-Sveriges mest svårstyrda. Hon placerar sig i dörröppningen och 
kikar in på artisterna som sitter i sminket. Där finns lösögonfransarna i 
sina små lådor, perukerna, sminkborstarna och strumporna som träs 
över skalpen för att hålla det egna håret på plats. Här finns skvallret 
och småpratet som nervtrådarna behöver för att hålla sig i schack.
Om Birgitta Svendén, 60 år, var lagd för återblickar skulle hon kunna 
minnas sina egna masker och maskeringar från såväl Metropolitan i 
New York som Wagnerföreställningar i Bayreuth i Tyskland.
– Här i sminket börjar förvandlingen från det egna jaget till rollen, 
säger hon. Steg för steg förvandlas ens yttre. Parallellt kopplar man på 

det inre, rollgestaltningen. När du stiger ut på scenen är du rollfiguren.
Artisterna är olika långt gångna i transformeringen från det mer eller 
mindre bleka vardagsjaget till ett ansikte och en kropp som ska nå 
fram och upp till den sista publikstolen, nummer 1159, på tredje övre 
radens sida. Det krävs mycket. Extra allt.
2 Vuollerim. Några mil söder om polcirkeln i Norrbotten. Samhället 
levde på kraftverksbyggen runt om i Lule älv. Det var i Vuollerim 
Birgitta Svendén växte upp.
Går det att göra en opera på det? Klassresa. Brusande vatten. 
Karriärens eventuella pris.
Nja, nog för att Birgitta Svendén vill se nyskriven opera. Men kanske 
inte om 60-talets och 70-talets Norrland. Det ska vara här och nu. Det 
ska vara framtiden.
– Även om jag älskar Bohème, så behöver vi ingen mer opera om 
lungsjuka konstnärer och kärlek i Paris på 1800-talet, säger hon om 
Puccinis ständigt spelade klassiker.
Hon vill ha något nytt. Något om världen om femtio år.

– Kanske om moderskap och starka kvinnoöden, säger Svendén. Vem 
gör den första kvinnooperan där kvinnor för handlingen framåt och 
inte dör på slutet.
Varje gång hon träffar Benny Andersson ber hon honom tänka på 
något i skärningspunkten mellan opera och musikal. Med en blandning 
av operans skolade röster och mickade musikalstämmor.
Och hennes uppväxt, hur var det med den?
Det är länge sedan, säger hon. Och ingen släkt bor kvar, så hon åker 
numera sällan dit.
Birgitta Svendén beskriver en harmonisk liten familj där hon var enda 



barnet. Pappan var grov- och anläggningsarbetare vid Vattenfall. Han 
åkte halv sex på morgonen uppåt älvdalen och kom tillbaka halv fem. 
Gjorde jobb vid kraftverksanläggningarna. Ibland kunde han vara 
borta flera veckor om det var arbeten långt bort, som i Stora Sjöfallet, i 
Vietas med sina 83 meters fallhöjd.
– Trots det tunga arbetet orkade pappa ändå ta hand om sin musikali-
tet. Han hade ett så starkt behov av att spela. Hade han fått studera tror 
jag att han hade blivit yrkesmusiker.
Men det var aldrig tal om det. Birgittas farfar åkte till Amerika och 
kom aldrig tillbaka. Och Birgittas pappa måste därför tidigt bidra till 
försörjningen.

– Pappa lärde mig noter och att spela piano. Mamma hade en fin röst 
och sjöng i kyrkokören. På gamla rullband hörs det hur pappa spelar 
dragspel och mamma och jag sjunger. Jag var kanske fyra, fem år.
Ortens kantor upptäckte Birgittas musikbegåvning. Hon fick komma 
in i kyrkan och öva på den stora kyrkorgeln. Hon minns hur svinkallt 
det var. Och hur hennes mamma tappert satt i kyrkbänken och väntade 
medan dottern lärde sig spela med både händer och fötter. När Birgitta 
Svendén var fjorton och femton år fick hon vikariera som kyrkomusi-
ker under sommarloven.
Vuollerim var ett samhälle med optimism och framtidstro. Birgitta 
Svendén minns tryggheten och gemenskapen. Pappan och hans bröder 
hade en kvartett med två fioler, cello och piano. Tillsammans spelade 
de klassisk musik på sin lediga tid.
År 1960, när Birgitta Svendén var åtta år gammal hade byn 1 600 
invånare. År 2010 hade befolkningstalet sjunkit till mindre än hälften, 
732 personer. Utbyggnaden av vattenkraften hade för länge sedan 
ebbat ut.

Glesbygden. Ett operaämne? Kanske inte. Men Birgitta Svendén var 
definitivt ett själv, fast hon ännu inte förstod det.
3 Det är tätt mellan besöken av kulturens makthavare i Operans chefs-
rum.
Är det inte möte med Dramatenchefen Marie-Louise Ekman eller 
Stadsteaterns chef Benny Fredriksson kan det vara som nu att Kerstin 
Brunnberg sveper in. Hon var en gång vd för Sveriges Radio och är 
numera ordförande i Statens kulturråd. Hon har fått uppdraget att vara 
moderator när operans styrelse har ”strategidagar”.
Det gäller en fråga som hos vissa väcker passioner nästan i klass med 
rivningen av Slussen: Ska Stockholm ha ett nytt operahus? Som andra 
världsmetropoler: Sydney, Oslo, Köpenhamn, Göteborg?
Här finns definitivt ett stort operaämne. Makt, pengar, traditioner, 
kulturvärden, Stockholms skönhet, konsten och kulorna. En investe-
ring på mångmiljardnivå.
Birgitta Svendén måste ha is i magen. Magstöd. Agera eftertänksamt. 
Hon vill förstås gärna ha ett nytt hus, men ställer sig frågan vad som i 
så fall ska hända med det gamla kulturmärkta. Dessutom har hon sett 
erfarenheterna från Köpenhamn och Oslo. Där har man bland annat 
genom donationer fått spektakulära, moderna operahus men sedan har 
kostnaderna för driften ätit upp det konstnärliga innehållet.
Operans styrelse är utsedd av regeringen med åtta ordinarie ledamöter. 
Opera, balett och olika aktiviteter har cirka 250 000 besökare om året. 
Men som mycken besöksstatistik har den brister. Den berättar inte hur 
många som är förstagångsbesökare. I hur stor utsträckning publiken 
breddas. Klart är i alla fall att antalet registrerade besök långsamt ökat 
de tre senaste åren.
Kerstin Brunnberg och Birgitta Svendén diskuterar behovet av att 
styrelsen fattar ett ”gemensamt inriktningsbeslut”. Om synen på ett 



nytt hus och vad man ska göra till dess. Var går gränsen för investe-
ringar i det gamla?
– Vad behöver en konstnärlig verksamhet för att fungera, frågar sig 
Kerstin Brunnberg. Digitala möjligheter? Krav på akustik? Det duger 
inte med vilken skokartong som helst.

– I ”Trollflöjten”, som spelas i höst, pressar vi våra tekniska möjlighe-
ter så långt det går, säger Birgitta Svendén. Men snart kommer regis-
sörerna att känna sig alltför begränsade när de jobbar här. Publiken 
förväntar sig något storartat i uttrycket.
Dags för en repetition av ”Trollflöjten”.
Med snabba steg byter Birgitta Svendén kontorsmiljön mot Mozarts 
sagolika värld.
Föreställningen, som kommer att få fina recensioner, rullar. Hela kören 
uppträder som dansande björnar.
– Det blir en sådan glädje med björnarna, säger Birgitta Svendén. När 
de svänger runt och vänder rumpan till.
Ingen dör i ”Trollflöjten”. Det är ovanligt i opera.
4 Mord är mycket vanligt på operascener.
Av de bärande rollerna i 150 kända operor avlider 29 procent innan 
föreställningen är över. Det har operanörden och författaren Eddie 
Persson räknat ut. Sopraner lever farligast, 45 procent dör på scenen.
I ”Maskeradbalen” av Giuseppe Verdi sker det bokstavligen i opera-
huset. Verket skildrar mordet på Gustav III, den 16 mars 1792 på 
Stockholmsoperan vid Gustaf Adolfs torg. Belägen på samma plats 
som det nuvarande huset som är byggt 1898.
Gustav III är 46 år gammal när han dör. I publikfoajén på första raden 
står han avbildad, från bröstvårtorna och uppåt.

Dådet inspirerade Giuseppe Verdi att nästan 70 år senare skriva 
”Maskeradbalen” som hade premiär 1859. Men mord på monarker var 
en känslig sak och den italienska censuren tvingade honom och text-
författaren att maskera händelseförloppet. Och flytta det till Boston, 
där en guvernör i stället fick mista livet. 99 år senare, 1958, spelades 
verket på Stockholmsoperan med namns nämnande. Men dramat 
handlar ganska lite om politik och konspiration och väldigt mycket om 
kärlek, makt och svek och hämnd.
I går hade en ny version premiär. Recensionerna kommer i morgon.
Några dagar före premiären vibrerar huset av nerver. Det är första 
gången uppsättningen repeteras på scen med kostymer. Stundtals 
känns det ovant för sångarna.
Birgitta Svendén får inte glömma att ringa hovet och varsko att Gustav 
III kommer att använda den kungliga logen under en av ariorna.
– Jag ska ringa riksmarskalken Svante Lindqvist. Hovet vill nog veta 
att det inte blir något blod eller annat elände i logen.
Fast sedan darrar nerverna till hos det konstnärliga teamet. Kanske 
ska Gustav inte alls stå där uppe ändå bland stolarna med guldkant? 
Birgitta Svendén får vänta med att ringa.
Regissör är Tobias Theorell. Han är så gott som född in i operavärlden. 
Farmor, Margit Alenius, var känd pianist och cembalist och lärare på 
Musikhögskolan, farfar, Hugo Theorell, spelade fiol och var en av sin 
tids mest kända vetenskapsmän och fick Nobelpriset 1955. Familjen 
hade lantställe inte långt från Jussi Björling, den stora tenorikon vars 
byst står utanför Operans personalingång och övervakar allt.

– Min farfar och farmor var med på Jussis sista offentliga föreställning 
på församlingshemmet på Ljusterö 1960, berättar Tobias Theorell.
Fast när Jussi levde var Tobias Theorell ännu inte född. Dock var 



Tobias som barn med i den senaste uppsättningen på Stockholmsope-
ran av ”Maskeradbalen”, 1985.
Mycket tradition och konservatism?
– Ja, men det finns mycket regler och tradition i fotboll också. Tradi-
tionen är en tillgång men också ett problem. Trycket från publiken är 
tungt, ”vi vill se det så som det ska vara”.

– Det finns trösklar till operakonsten trots att den går rakt på det emo-
tionella. Det är lite knepigare än en Bondfilm. Vad kräver en guldfoajé 
av en? Klädsel? Klass?
Tobias Theorell är skådespelare, har varit med i några filmer men mest 
regisserat. På Stadsteatern till exempel ”Palme”. ”Maskeradbalen” gör 
han tillsammans med sin fru, scenografen Magdalena Åberg.
Vad är nu det speciella med opera?
– Det är den optimala scenkonsten, säger Tobias Theorell. Den tran-
sporterar en rakt in i emotionerna. Så långt man kan tänka sig från 
film, från det dokumentära. Det finns inget som är så maxat. Det är 
liksom mest av allt.

Extra allt? – Ja.
5 Birgitta Svendén gick på gymnasiet i Jokkmokk och bodde inne-
boende några år. Hon förstod att skulle det bli något liv med musik så 
måste hon flytta vidare.
När hon var nitton år blev det Stockholm. Hon ångrade sig aldrig trots 
att det var motigt de första åren. Hon kom in på Musikhögskolan först 
på andra försöket och mötte människor med helt andra erfarenheter av 
att leva med konserter och opera. Hon tyckte de kunde och visste allt. 
Är jag lika bra som de? frågade sig Birgitta Svendén. Hon hade blivit 
en outsider.

Själv hade hon bilat nio mil till Boden en gång för att se en 
uppsättning med Riksteatern av operetten ”Cirkusprinsessan”. Det var 
det hela. Fast hon hade lyssnat på opera på biblioteket i Luleå också.
Självförtroendet fick sig några törnar under de tre årens utbildning i 
piano och sång, följt av ett års solosång.
– Det var dalar. Tidvis trodde jag aldrig att jag skulle bli bra. Det 
smyger sig på.
Poletten föll inte ned förrän hon började på Operastudio 67 och sedan 
på Operahögskolan. Det var kombinationen sång och teater som skulle 
bli hennes liv.

– Jag visste att jag hade en bra röst, men det var först då jag insåg vad 
den skulle användas till.
Sedan gick det fort. Fast anställning på Operan 1981 och de första 
internationella erbjudandena 1983. År 1988 debut inför Metropolitans 
salong med 3 500 platser. Som ”Erda” i Wagners ”Rhenguldet”.
Det finns konstnärliga triumfer under de internationella åren. Och 
märkliga historier. Som när hon fick simma naken i en 
Wagneruppsättning. Nakenheten var en sak. En annan att gestikulera 
med en arm upp i luften, ta sig fram med den andra i vattnet och sam-
tidigt sjunga Wagners krävande toner.

– Det var förstås vansinnigt. Ingen tvingade mig, men det blev mer och 
mer obekvämt. I dag frågar man sångarna mer vad de vill och disku-
terar vad som tillförs konstnärligt av till exempel nakenhet. Men de-
batten om sexualisering av kvinnor är ibland onyanserad. Jag har sett 
kvinnliga regissörer särbehandla män. Jag har sett kvinnor som bjuder 
in män till sexualiseringen.
En gång klev hon av.



– Det var bara för konstigt för mig. Det var i London på Covent Gar-
den. Jag skulle ligga ihopkrupen i någon trälåda och sjunga. Det var 
stora namn som dirigerade och regisserade. Men det hjälpte inte. Man 
ska vara flexibel men måste också ha integritet.
Luciano Pavarottis famn var stor. Liksom hans stjärnstatus. Ensemblen 
repeterade länge ”Rigoletto” utan honom, med en ”cover”. Han kom in 
först på slutet och hade fria händer att ändra upplägget.

– Det var konstigt tyckte jag. Men det var en fantastisk upplevelse att 
ha hans stora pipa några centimeter från trumhinnan. Hans högs--ta 
toner var nära smärtgränsen. Han hade en oerhörd koncentration i 
tonen. Han höll mig i ett björngrepp och viskade, ”stay here”.
Som 21-åring träffade Birgitta Svendén sin man Tomas, i Storkyrkans 
kör. Han var egen företagare, disponerade sin tid och kunde bo ihop 
med henne under en del av utlandsengagemangen.
Det är samme man som ringer nu och diskuterar vem som ska hämta 
hunden på hundpensionatet när de båda är bortresta.
– Det blev inga barn. Det var inget vi avstod på grund av min karriär. 
Det bara inte blev.
6 En dag 2005 beslutade sig Birgitta Svendén för att det fick vara nog.
Hon ville sluta sjunga.

– Rösten var fortfarande i god form men jag var trött på att resa. Jag 
ville ha ett liv hemma i Sverige också, sy gardiner och sådant. Jag var 
nöjd med att höra andra sjunga.
Sina sista konserter gjorde hon 2008. Då hade hon sedan en tid blivit 
rektor för Operahögskolan i Stockholm.
– Jag hade kontrakt kvar i Chicago, Amsterdam och Stockholm. Jag 
klarade dem men fick ta ledigt från mitt rektorsjobb för att intensiv-

träna veckorna innan. Sådant håller ju inte. Man måste arbeta med sin 
röst varje dag.
Sedan tre år är Birgitta Svendén vd och operachef. Hon tog månader 
på sig att säga ja. Hade hon tillräckligt visionärt tänk? Hur skulle det 
vara att komma till en gammal arbetsplats och bli chef över före detta 
arbetskramrater? Hade hon tillräckligt brett internationellt kontaktnät? 
Går det att ändra en så stor och tung koloss?
Nå, vad är det nu som är så bra med opera?
– Är inte det en konstig fråga? kontrar Birgitta Svénden. Varför måste 
opera alltid försvara sin existens? Vem frågar så om fotbollen eller om 
heavy metal? Hur de ska öka publiken och sänka trösklarna.
7 När Emma Vetter, som sjunger Amelia i ”Maskeradbalen” är färdig-
sminkad och fått på sig sin scenutstyrsel är förvandlingen påtaglig. 
Hon växer som en hockeyspelare som fått skydden på sig. Pondus och 
rollkaraktär är på plats.
Emma Vetter är en lyrisk-dramatisk sopran som fungerar både med 
italiensk repertoar och den tyska tyngre Wagnerska.
Hon och de andra artisterna har repeterat i sex veckor under regissören 
Tobias Theorell. Men hon har studerat in rollen under två år. Både text 
och musik ska sitta bergfast redan på första repetitionsdagen. Det går 
inte att komma till kollationeringen och ha ett manus eller notblad i 
handen.

– När jag träffar regissören och de andra artisterna har jag en klar upp-
fattning om min karaktär, men jag måste vara beredd på att ändra mig. 
Både dirigenten och regissören kan ha starka uppfattningar. Det jag har 
att hålla mig i är musiken. Den är exakt, ner till minsta sextondel finns 
den noterad.



Snart ska Emma Vetter hotas av döden och tvingas ta farväl av sin 
lille son. Passion. Starka känslor utan ironisk svalka.
Fredrik Zetterström är också färdig i sminket. Han ser farlig ut med 
mycket svart runt ögonen. Han spelar Anckarström, Gustav III:s 
mördare. Fredrik Zetterströms röstläge är lågt. Han är en baryton.
– Som baryton får man alltid vara elak. Här är jag inte så elak. Det 
handlar bara om ett normalt knivmord på grund av svartsjuka. Anckar-
ström är inte som polischefen Scarpia i Puccinis ”Tosca” helt störd.
”Nu lyssnar mitt sorgsna hjärta bara till hatets röst”, ska Fredrik 
Zetterström strax sjunga. Men det är inte Emma Vetter, hans hustru 
Amelia, han ska döda trots att hon varit otrogen. Nej, det är förstås 
styckets tenor.
Ty tenorer dör nästan lika ofta på scenen som sopraner.
8 Från herrarnas omklädningsrum hörs stjärntenorens skalövningar på 
långt håll. Andrea Carè platsar bland världens topp-20-tenorer. Han är 
31 år och började sin sångarkarriär som popstjärna. När han öppnar 
dörren är hans vita skjortbröst uppfyllt av en stor blodfläck.
Han förklarar att det blir så tidsmässigt tajt på slutet av föreställningen 
att han måste ha två kostymeringar på sig. Den blodiga skjortan ska 
vara underst, reserverad för slutscenen.
Andrea Carè s karriär i Sverige började med att Birgitta Svendén 
behövde en extra Don José till Carmen. Hon kontaktade agenturer, fick 
tips och åkte till Spanien och lyssnade på honom. Hon hade hittat sin 
man. ”En bra tenorröst för den italienska repertoaren, rakt på, rättfram 
i klangen.”
Karriären går fort för Carè. Snart kan han bli riktigt dyr. Han har 
varit elev hos Luciano Pavarotti och debuterade 2008 på La Scala-
operan i Milano. Snart blir han som svenskan Nina Stemme som bör 

tillfrågas i god tid. Vad gör du 2017? Hennes premiär i Stockholm i 
februari nästa år, då hon sjunger Puccinis opera om den grymma 
prinsessan Turandot, började planeras för fyra, fem år sedan.
Andrea Carè berättar att han trots uppväxten i Italien med sin rika 
operatradition aldrig varit på en föreställning när han var tjugo fyllda. 
Men då blev han biten direkt. Han fick rådet att släppa populärmusiken 
och satsa hundra procent på opera.
– Operan har haft en nedgång i Italien under några generationer, men 
är nu på väg tillbaka. Den blev utkonkurrerad av film och andra konst-
arter under lång tid.
9 Birgitta Svendéns röst spänner över två oktaver och ytterligare några 
toner, totalt sexton, arton tonsteg. Hon har en låg kvinnoröst. Hon är 
mezzosopran och alt.

– Man blir aldrig färdig med sin röst, säger hon och man måste alltid 
träna smidighet och muskulatur.
Träningen går att jämställa med en elitidrottares tycker Birgitta 
Svendén. Och tennisspelaren Björn Borg håller med.
År 1987 reste de tillsammans i USA med statsminister Ingvar Carlsson 
för att representera svenskt samhällsliv. Borg representerade idrotten, 
Svendén kulturen och Nobelpristagaren i medicin 1982, Bengt 
Samuelsson, stod för vetenskapen.
– Björn sa till mig, ”jag märker om du ska ha föreställning nästa dag, 
du försvinner in i dig själv, koncentrerar dig och fokuserar”. Han hade 
rätt. Han såg laddningen hos mig, och jag såg den hos honom inför 
hans uppvisningsmatcher.
Vem blir bra? Det kan man inte veta, säger Birgitta Svendén. Röst-
materialet, viljan, vad som händer i livet påverkar. Liksom nerver, att 
våga tro på sig själv och tåligheten för kritik.



10 Det är provsjungning inför operachefen Svendén.
Hälften av medlemmarna i operakören har anmält sig för chansen att ta 
ett steg framåt och få en solistroll. Trettio personer får sex minuter var. 
Stämningen är uppskruvad. Detta är ett tillfälle som inte kommer ofta. 
Den nye chefsdirigenten Lawrence Renes är också på plats.
Vad är en bra röst?
Vid Tekniska högskolan i Stockholm, på institutionen för röstakustik, 
har man matat in operasångares röster i en maskin som avbildar 
stämman. Alla klassiskt skolade röster får samma ”mössa” av de 
övertoner som är så viktiga för röstklangen. Men tekniken avslöjar 
inga skillnader mellan en medioker sångare och en världsstjärna. Det 
verkar helt enkelt vara svårt att objektivt slå fast vad som gör en 
himmelsk röst.
En av dem som prövar chansen att kvala för en soloroll är Ingela 
Berglund. Hon har sjungit i Kungliga Operans kör i femton år. Strax är 
det hennes tur.
– Jag vill ta chansen att få stå längst framme vid rampen och sjunga 
själv som omväxling.
Ingela Berglund hade en bra karriär på 80- och 90-talen med solist-
roller i Stockholm och Salzburg. Men när hon fick ett autistiskt barn 
tog hon ett steg åt sidan.
– Jag ville inte resa utomlands längre. Nu är jag 53 år så det är för sent 
med karriär och större roller.
Pianisten spelar upp. Ingela Berglund har valt Toscas bön, ett välkänt 
stycke av Puccini som hon sjungit många gånger.
Ingela Berglund försöker beveka sin älskades grymma torterare: ”Vissi 
d’arte, vissi d’amore”. ”Allt är skönhet, allting är kärlek”.
Birgitta Svendén gör anteckningar. Hon kommer inte med en min att 
avslöja om hon tycker de sex minuterna med en förhoppningsfull 
Ingela Berglund är underbara eller försumbara.

Ingela Berglund satsar för fullt. Den utmanande idén är att i en salong 
som rymmer mer än tusen personer nå åhörarna på djupet. Utan 
elektronisk förstärkning.
En idé som kräver Extra allt.

Lasse Granestrand lasse.granestrand@dn.se “

”Maskeradbalen
Just nu spelas Guiseppe Verdis opera ”Maskeradbalen” både på Folk-
operan och på Kungliga Operan i Stockholm. Den som vill jämföra två 
mycket olika tolkningar har det väl förspänt. En metavariant med män 
i klänning och livevideo och en där det starka musikdramat får verka 
utan ironier.
”Maskeradbalen” skildrar mordet på Gustav III, den 16 mars 1792, på 
Stockholmsoperan. Verket hade premiär 1859, nästan 70 år efter 
monarkens död. Den italienska censuren tvingade Verdi och textför-
fattaren att maskera händelseförloppet och flytta det till Boston.
Växte upp med musik.
Namn: Birgitta Svendén.
Ålder: 60.
Familj: Maken Tomas Svendén.
Bor: Östermalm, Stockholm.
Yrke: Konstnärlig chef och vd för Kungliga Operan i Stockholm.
Bakgrund: Uppväxt i Vuollerim i Norrbotten. Pappa grovarbetare, 
mamma hemmafru. Ett hem med mycket musik.
Karriär: Musikhögskolan, Operastudio 67, Operahögskolan. Anställd 
på Stockholms-operan 1981. Debut i Bayreuth, Tyskland 1983, 
Metropolitan, New York 1988, titelrollen i den svenska operan 
”Christina” 1986. Chef för Operahögskolan 2005–2009, Sedan chef 
för Stockholmsoperan, också vd sedan februari 2010. “
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DN 16 dec 2012:
“3 x Strindberg, bäst i landet, 4 x Bergman 
och bästa frigrupp i Stockholm”
August Strindberg på teatern 2012
1 Strindbergsåret började bra med Dramatens ”Spöksonaten”, som 
förlagts till ett äldreboende och gjordes av en ensemble på topphumör i 
Mats Eks underbara regi/koreografi. Oförglömliga: Jonas Bergström 
och Ana Laguna i erotisk rullatordans. Oupptäckt: Malin Ek, så oigen-
kännlig i sin gestaltning att några aldrig såg att hon var med.
2 Därefter kom Stockholms stadsteaters ”Ett drömspel”, lysande! Det 
är synd om människorna, säger Indras dotter. Regissören Mattias 
Andersson frågade stockholmare hur de hade det. Svaren skrevs in i 
föreställningen som blev ett starkt vittnesmål om hur det är att vara 
människa bland oss i dag.
3 På Strindbergs intima teater gjorde skådespelaren Anna Pettersson 
allkonstverk och soloshow av ”Fröken Julie”. Kön, klass, uppfostran, 
bildning och självkänsla är kraftfält som korsar varandra i hennes 
virtuosa och underhållande spel.
Ingmar Bergman på teatern 2012
1 Dramatens vartannatåriga Bergmanfestival är omistlig, en av få 
svenska mötesplatser för internationell scenkonst. I år var det framför 
allt Katie Mitchells ”Fröken Julie” från Berlins Schaubühne som fick 
publikens hjärtan att bulta.
2 Nära Ingmar Bergman själv kom vi i regissören Marcus Lindéens 
”Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner” om mästarens ej 
förverkligade idéer på Stockholms stadsteater. En lågmäld intelligent 
föreställning av det slag som aldrig vinner priser men öppnar dörrar till 
konsten för oss.
3 ”Fanny och Alexander” på Uppsala stadsteater. Regissören Linus 
Tunström drar filmversionens städade uppsluppenhet i smutsen på 
fadermördarvis, men lockar oss sedan vackert in i Bergmans univer-

sum där kärleken till teatern lyser allra starkast.
4 I ”Fanny och Alexander” på Malmö stadsteater har filmdramat berö-
vats all stilfull konstnärlighet. Här ses den brokiga skådespelarsläkten i 
ett blaskigare ljus. De är inte så fina som de själva (och Bergman) 
tycker och säkert sedda över axeln av den dåtida societeten. En helt 
annan historia blir det.
Bäst i landet 2012
1 Lars Noréns nya pjäs ”Fragmente” i Sofia Jupithers regi på 
Folkteatern i Göteborg är en oavlåtligt spännande svartmålning av 
samtiden: hemsk och rolig, till och med hemskt rolig, tyckte recen-
senten.
2 ”Den kaukasiska kritcirkeln” av Bertolt Brecht på Folkteatern 
Gävleborg i Rolf Berlins regi. Om vem barnet, landet och resurserna 
bör tillhöra. Anna Andersson är snuvigt orygglig och självklart så det 
svider i rollen som Grusche, pigan som tar hand om det övergivna 
barnet.
3 ”Änglar i Amerika” på Östgötateatern i Linköping. Tony Kushners 
pjäs handlar om 1980-talets aidsutbrott i USA och hade urpremiär 
1992. I Tereza Anderssons regi utspelar sig kärleken tätt intill döden 
och Östgötaensemblen är bättre än någonsin.
 Stockholms frigruppsbästa 2012
1 ”Den nya gudomliga komedin” av och i regi av Erik Holmström 
på Turteatern i Kärrtorp. En diskussion om arbetets mening och villkor 
och en nytolkning av Dantes klassiker som publiken avnjuter med 
sadistisk njutning.
2 ”Agamemnons förbannelse” av Christina Ouzounidis på Teater 
Galeasen. Baren blir i Jens Olins regi en biktstol. Men mannen som 
talar, är han offer eller gärningsman? Den återhållet explosive Leif 
Andrée är en mästare på att göra oss osäkra.
3 ”Ett hav av Kaspar Hausrar” av Felicia Zeller på Teater 
Tribunalen. En pjäs i överljudsfart om när samhällets utslagning når 
individnivå. Strålande skådespeleri på gränsen till sammanbrott.
Ingegärd Waaranperä ingegard.waaranpera@dn.se “
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DN 16 dec 2012:

“Politisk dans utan svar”
“Hur kan vi tala om mänskliga rättigheter när de hela tiden fort-
sätter att kränkas? Utforskningen av FN:s deklaration i dansföre-
ställningen ”Human writes” lämnar ingen ro, skriver Kristina 
Lindquist.”

“   ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Vad 
menas egentligen med den frasen, när människor sover ute i snön? När 
civilpoliser i tunnelbanan – på jakt efter papperslösa migranter – letar 
upp plankare med ”utländskt utseende”? Ingen kan sälja in portalpara-
grafen i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som 
en beskrivande sats. Så vad är den? Magiskt tänkande? Den som var-
ken tror på naturrätt eller gudomliga lagar kan möjligen välja att se 
den som performativ; en sats som genom att sägas gör någonting med 
verkligheten. ”Fria och lika” är sant för att vi fortsätter att säga det.
Med ”Human writes” har William Forsythe tillsammans med Kendall 
Thomas skapat ett verk som rör sig just i detta spänningsfält: Hur kan 
vi tala om mänskliga rättigheter när de inte bara kränks kontinuerligt, 
utan rentav framstår som utopiska för en större del av jordens befolk-
ning? I pelarsalen på Norra latin sitter en person på golvet och bankar 
sig svettig mot en bordsskiva, som slag mot en kropp. Hen är (gör, har) 
artikel 3: ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Slagen 
fortsätter. Kolkritor gnuggas till damm, yttrandefriheten får muskler, 
blod och vävnad och svarta rep knyts till en tät väv kring artikel 4, för-
budet mot slaveri.
”Human writes” är en del av det tvärdisciplinära symposiet ”Wea-
ving politics” som i helgen samlar ett antal internationella namn till 
Dansens hus i Stockholm. Vår huvudstad är egentligen för liten för att 

rymma dem allihop; vid sidan av koreograflegenden Forsythe finns 
såväl röstfenomenet Diamanda Galás som teatervetaren Peggy Phelan 
och filosofen Julia Kristeva med bland talarna. Den senare tas emot 
som en rockstjärna, men vet inte riktigt varför hon är där – ”jag är ju 
ingen expert på dans”, inleder hon. Ändå framhåller Kristeva dansen 
som en förlossare och den ”radikala handling” som mänskligheten 
behöver i sin pågående existentiella kris.
Hos underbart torra Peggy Phelan går lidandet som en röd tråd genom 
hennes tes om dramatikern Samuel Beckett som koreograf, och om 
den suddiga gränsen mellan politiska och estetiska handlingar. Phelan 
har tidigare beskrivit performancekonsten som en motrörelse mot den 
sceniska realismen, och som sådan ett slags antites till teatern – dess 
förbjudna andra. I ”Human writes” finns ingen illusion eller koreografi 
att hålla sig i, bara ett utgångskoncept där publiken görs medansvarig 
på sin vandring mellan borden.
Dansarna använder varandras kroppar i en pågående förhandling om 
ordning och riktning – vissa gör ingenting, andra sliter sin hud mot 
underlaget och någon diskuterar rakt upp och ned tolkningen av kon-
kreta rättigheter.
”Human writes” är själva motsatsen till en scenisk produkt, den är ett 
sökande och en rörelse som för sig tydligt framåt under de timmar vi 
befinner oss i salen. Verket lämnar ingen ro och inga förslag, men det 
fortsätter.
Kristina Lindquist kristina.lindquist@dn.se “
“Human writes. Koncept: William Forsythe, Kendall Thomas Musik: 
Thom Willems. Ljuddesign: Dietrich Krüger, Mara Brinker, Thom 
Willems. Med: Dansare från The Forsythe Company och gästdansare 
från CCAP, Cullbergbaletten och det svenska frilanskollektivet. Scen: 
Pelarsalen, Norra Latin, Stockholm.”
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DN 16 dec 2012:

”Det är inte för att roa som vi gör detta”
“En dansföreställning om de mänskliga rättigheterna. Så kan man 
beskriva installationen ”Human writes” som den världsberömde 
koreografen William Forsythe samproducerat med juridikprofes-
sorn Kendall Thomas.”

Föreställningen, som presenterades för utsålda hus i går på Norra latin 
i Stockholm, bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättighe-
terna från 1948.
Vid gästspelet i Stockholm framfördes den av dansare från The For-
sythe Company och med gästspel från bland annat Cullbergbaletten.
En viktig del av faktaunderlaget till ”Human writes” kommer från 
juridikprofessorn Kendall Thomas vid Colombia-universitetet i USA 
som forskat och undervisat om de mänskliga rättigheterna.
– Jag har länge efterlyst effektivare och bättre sätt att förmedla kun-
skap om de mänskliga rättigheterna än att föreläsa om dem. Dansen är 
ett bra komplement till den traditionella undervisningen, säger han.
Föreställningen ”Human writes” har spelats runt om i världen sedan 
2005 men existerar ändå inte i någon färdig version där allt är planerat. 
Tvärtom utvecklas den hela tiden i samspel med publiken.

– Det är inte för att roa publiken som vi gör detta utan mer för att be-
rätta om de mänskliga rättigheterna och möjligen lära folk något. Vi 
försöker vara pedagogiska och inte aktivistiska. Detta är svårt eftersom 
det kan uppfattas som ironi, säger William Forsythe.

Är dans ett bra sätt att berätta om politik?
– Det beror på vad man menar med politik. Vår definition är att allt 
som händer i samhället är politik. Och då har även dansen en roll att 
spela.
Clas Barkman clas.barkman@dn.se “

“De mänskliga rättigheterna.

Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den antogs ”som en 
gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer”. Begreppet 
mänskliga rättigheter har därför en detaljerad definition, men är inte 
juridiskt bindande för alla.
Bland de trettio artiklarna återfinns bestämmelser om rätten till liv, 
frihet och personlig säkerhet; förbud mot slaveri och träldom; förbud 
mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling; likhet 
inför lagen; rätten till opartisk domstolsprövning; förbud mot 
godtyckliga frihetsberövanden; rätten till skydd av privatliv och 
korrespondens; rätten till personlig rörelsefrihet; rätten till egendom; 
rätten till religionsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet samt rätten till 
förenings- och församlingsfrihet.
Källa: NE “
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DN 28 dec 2012:
Elitgymnasieskolan. Skolinspektionen kräver åtgärder

“Balettskola kritiseras – kränker eleverna”
“Eleverna vid Kungliga balettskolans nya elitgymnasieskola mår 
dåligt. Nedlåtande kommentarer från lärare, favorisering och be-
straffning är vardagsmat, enligt Skolinspektionens tillsyn. Men få 
vågar berätta. Rädslan att inte få dansa på Operan överskuggar 
allt.”

“Utvecklingen mot en elitgymnasieskola började efter att Kungliga 
Operan kritiserat den dåvarande dansutbildningen för att eleverna inte 
höll måttet.
Därför gjorde man i början av 2011 om hela dansutbildningen till en så 
kallad elitutbildning där undantag från skollagen är tillåtna för att 
uppnå ett visst resultat.
Men inte hur stora undantag som helst, konstaterar Skolinspektionen 
i sin kritik av den nya utbildningen. Elitutbildningen måste fortfarande 
utformas i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter som till exempel människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet och alla människors lika värde.
I den tillsyn som gjorts uppger elever att många på skolan mår dåligt 
och att förtryckande kommentarer om att man inte duger är en del av 
undervisningen i klassisk dans. Duktiga elever favoriseras ”extremt 
mycket” medan andra väljs bort och utesluts från föreställningar på 
Kungliga Operan. Elever som är trötta eller på ett eller annat sätt inte 
klarar målen uppger att de hotas med att uteslutas från lektionerna.
Och inför varje läsår har rektor rätt att peta de elever som inte håller 
måttet.

Vissa elever hoppar av utbildningen i förtid för att de mår så dåligt. 
Andra vänjer sig vid lärarnas förtryckande kommentarer, uppger ele-
ver för Skolinspektionens utredare.
När elever sagt ifrån upplever de att de blivit ignorerade och miss-
gynnade genom att inte bli utvalda till olika föreställningar eller att 
inte få dansa på Operan.
Rektorn för skolan uppger till Skolinspektionen att han känner till att 
många elever mår dåligt av den ansträngande och stressade skolsitua-
tionen, men att han inte uppfattat att de känt sig utsatta för kränkande 
behandling.
Rektorn uppger vidare att det är svårt att få eleverna att berätta om 
kränkningar eftersom de är oroliga för att bli skilda från utbildningen 
eller att kritiken mot lärarna kan leda till att de i framtiden inte får 
anställning vid Kungliga Operan.
Kungliga Svenska balettskolan är en kommunal skola som ligger i 
Münchenbryggeriets lokaler på Södermalm i Stockholm. Vid tillsyns-
tillfället gick det 52 elever på skolan.
Josefine Hökerberg  josefine.hokerberg@dn.se 

“Fakta. Skolinspektionens kritik
Även om skolan bedriver en elitutbildning måste det ske inom ramen 
för de värden som gäller för det svenska skolväsendet.
Skolinspektionen förelägger Stockholms stad att bland annat vidta 
följande åtgärder före mars 2013:
Se till att eleverna får inflytande i undervisningen.
Se till att det vid skolan genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att elever utsätts för kränkande behandling.
Se till att det finns en plan mot kränkande behandling.”
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DN 11 dec 2012:
Apropå lek

“ Svårt att värja sig mot julhetsen”
“Det lackar järnet mot jul och Sverige brinner. Men aldrig får man va-
ra riktigt glad, stearinljusen förgiftar vår inandningsluft, snön lamslår 
och stressindikatorerna pekar på illrött.
Vårt självvalda martyrskap antar groteska former (hallå, det är helt och 
hållet frivilligt att fira jul i konsumtionshetsens tecken, det finns ingen 
lag på det!) och förvirringen tilltar.
Man vill göra gott, tänka rätt, men hur man än vänder sig så sitter den 
där den sitter, rumpan.
Så man återvinner värmeljusens metallbottnar, sopsorterar efter bästa 
förmåga och så sätter man sig alternativt på flyget till andra sidan jord-
klotet eller som jag, i bilen, och drar till Sälen med ungarna för att fira 
lucia.
De önskar sig ”bara en egen dator, en smartphone och ett par nya 
twin-tipskidor i julklapp, absolut ingenting mer, mamma”.
Nähä. Vad fint. När man försöker förklara att man precis köpt liftkort 
för tre tusen spänn och att det nog mest av allt måste betraktas som en 
julklapp stirrar 8-åringen på mig med en högst förnärmad uppsyn och 
säger: ”Jamen vadå, det har du ju betalat med kort.”
Vilket mörker. Jag är en usel förebild, en kass pedagog, en värdelös, 
icke konsekvent förälder som ända fram till dagen före dopparedagen 
frankt deklarerar att jag inte tänker delta i hetsjakten.
Sen står jag där i alla fall och river bland galgarna på H & M, tio minu-
ter före stängningsdags (hallejulja, det finns gallerior som har öppet till 

21, tack mammon!) den ovan nämnda dagen – allt för att i sista sekun-
den få tag i juliga skjortor till barnen.
För jag vet ju att det inte är socialt acceptabelt att fira medelklassjul i 
urtvättade t-tröjor med dödskallemotiv. Det skulle signalera bristande 
respekt och illojalitet mot hela släkten och: innerst inne vill man ju 
vara fin, göra sig fin, för sig själv, för andra. Skjortorna skaver, visst, 
men de är ändå ett tecken på att här ska idkas värdefull samvaro, så 
värdefull att vi alla faktiskt och kärleksfullt nog ansträngt oss lite för 
att markera det.
Som tur är köper vi bara en julklapp var i min brokiga familj. Den får 
kosta max 400 kronor. Redan i oktober hålls en någorlunda högtidlig 
lottdragning som mynnar i vem som ska köpa klapp till vem.
De tre senaste åren har jag haft en sagolik tur. På lappen som jag dragit 
har det stått ”Bosse”. Det är min mammas sambo. Han har många go-
da sidor. En av dem är definitivt att han alltid önskar sig ett present-
kort. Antingen på Jula eller Clas Ohlson. Det är alldeles på riktigt fan-
tastiskt och reducerar nivåerna på mitt stresshormon betydligt.
Barnen är dessvärre inte inkorporerade i vårt snillrika ett-pakets-
system. De har också, som ovan antyds, deklarerat att de inte har något 
intresse av det. Deras ”åh-vad-jag-längtar-till-julafton” drog i gång 
någon gång i mitten av september så storleken på deras förväntningar 
har vid det här laget självklart hunnit uppnå oanade höjder.
När jag funderar på deras sagolikt orealistiska önskningar blir jag först 
arg och tänker elaka tankar om dagens bortskämda snorungar. Sen 
minns jag. Att jag själv som barn alltid drömde om att få en häst.
Jag menar, hur realistiskt var det?-

Ulrika By ulrika.by@dn.se “
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DN 9 dec 2012:
Illegala automater. Spelföretagen ligger ständigt steget före myn-
digheterna

“Misslyckad kamp mot miljardfusket”
“Kampen mot mångmiljardfusket med illegala spelautomater har 
misslyckats. Anledningen: Huvudmännen bakom maskinerna 
bygger om dem för att kringgå lagstiftningen. Åklagare som är på 
jakt efter de misstänkta gärningsmännen kräver nu att lagen 
skärps.”

“De finns på krogar, pizzerior och kaféer runt om i Sverige. 
Digitala enarmade banditer som ger möjlighet att vinna pengar. 
Spelautomater anses som en av de mest beroendeframkallande 
spelformerna, och illegala automater är en mycket lukrativ 
bransch som varje år omsätter flera miljarder kronor.

Företagen bakom de illegala automaterna, som inte ska förväx-
las med Svenska Spels legala maskiner, hävdar att deras auto-
mater ska klassas som internetterminaler som bara ger tillgång 
till internet där spelet kan ske. Två vägledande domar i Högsta 
domstolen i december i fjol bedömde dem som olagliga och gav 
nytt hopp i kampen mot automaterna.

Först såg det ljust ut, i början på 2012 försvann automaterna 
– men bara för att komma tillbaka någon månad senare med 
mindre ändringar. Problemet bara ökar och nu är det tillbaka på 
samma nivå som i fjol, enligt Marcus Aronsson, kontrollantsam-
ordnare på Lotteriinspektionen.

– Domstolen säger någonting om att den här typen av spelm-
askin får man inte ha, sedan görs en liten ändring och då kan 
man säga att det här inte är en sådan automat som omfattas av 

HD:s dom och så dröjer det fem år innan man fått ett nytt av-
görande och då ändrar man ytterligare någonting, och så fort-
sätter det i all oändlighet, säger kammaråklagare Helena 
Wigilius vid Södertörns åklagarkammare.

DN:s kartläggning visar att det i Sverige finns i huvudsak två 
företagare som ligger bakom merparten av alla spelautomater. 
Den ena är en svensk man bosatt i Tjeckien. Han jagas av 
Kronofogden för skatt på oredovisade miljoninkomster. Den 
andra är en företagare från Göteborg som med två olika bolag 
servar och ställer ut automaterna i olika lokaler. Han har dömts 
i hovrätten till dagsböter för medhjälp till brott mot lotterilagen 
– ärendet är nu överklagat till Högsta domstolen.

– Vi samlade ihop all information vi hade om de här två bolagen 
och skickade till polis och åklagarmyndigheter i respektive län; 
det måste vara intressant för polisen, framför allt i Västra Göta-
land där det finns stora problem med spelautomater, men vi får 
inget svar på vad som händer med vår polisanmälan, säger 
Marcus Aronsson på Lotteri-inspektionen som önskar att poli-
sen nu verkligen går till botten med frågan.

– Kan spelautomaterna vara en del i den organiserade brottslig-
heten? Jag tror inte man har tittat på den biten, säger han.

Kammaråklagare Helena Wigilius driver flera förundersök-
ningar om illegala spelautomater men fallen hamnar ofta på 
hög.
– De här ärendena är det enda vi har som inte på något sätt är 
prioriterat, därför blir de liggande längst ned i ordningen. 
Tyvärr är det så, säger hon.
När hon väl kan arbeta med ett fall blir det ofta bara ägarna till 

lokalen där maskinerna finns som åtalas. Automaterna beslagtas 



men personerna bakom spelen slipper undan.

– Det blir lite så att man skummar på ytan och tar det man ser. 
Man vänder sig inte mot dem som hyrt ut och äger de här auto-
materna, det finns flera stora bolag som håller på med det. Det 
krävs en helt annan satsning om man skulle inleda förundersök-
ning mot de bolagen, säger hon.

Helena Wigilius tycker att lagen behöver ses över.

– Framför allt borde det bli mer tydligt vad det är som är 
brottsligt, säger hon.

I Sverige är det bara Svenska Spels automater som är tillåtna 
– de ska som minst ge tillbaka 85 procent av insatserna i vins-
ter. Hur mycket de illagala maskinerna ger är det ingen som vet.

– Det finns ingen tillsyn eller kontroll över hur mycket maski-
nerna ger tillbaka till spelarna, det har hävdats tidigare att de 
här maskinerna ger tillbaka mer än Svenska Spels maskiner 
men det har jag svårt att tänka mig, säger Marcus Aronsson.

Undersökningar som gjorts på beslagstagna maskiner har visat 
att vissa illegala maskiner ger tillbaka så lite som 20 procent.

Mattias Carlsson  mattias.carlsson@dn.se “

“Fakta.
Antal polisanmälda fall av Lotteriinspektionen de senaste fyra åren:
2009: 90
2010: 111
2011: 160
2012: 92
Efter två avgörande domar i Högsta domstolen i december 2011 
försvann många spelautomater under de första månaderna 
2012, men enligt Lotteriinspektionen är de nu tillbaka på 
samma nivåer som 2011.

Fakta. Aktörerna
Man, 57 år, Tjeckien:
Beskrivs som hjärnan bakom den illegala spelautomatsindustrin 
i Sverige. Bodde tidigare i Malmö.

Äger spelautomaterna och sköter spelen. Har enligt uppgift även 
spel i andra europeiska länder.

Jagas av Kronofogden för skatt på oredovisade inkomster om 
nästan tio miljoner kronor.

Man, 67 år, Göteborg:
Driver åtta bolag och äger två av de större bolagen som 
kontrollerar och underhåller spelautomater i Sverige.

Har dömts i hovrätten för medhjälp till brott mot lotterilagen.

Bolagen omsätter tiotals miljoner varje år och gav i fjol 
mångmiljonvinster.

2–3 miljarder per år
är den uppskattade omsättningen per år för illegala 
spelautomater i Sverige.

Svårt att utreda
Spelautomaten ägs av ett bolag, ett annat bolag gör kontrakten 
med pizzerior och kaféer samt sköter underhåll.

Själva spelet som sker på internet ägs av ett tredje bolag, 
registrerat till exempel i England.

Servern där spelet sker finns i Luxemburg.

Inkomsterna delas på tre
40 procent
får platsen där spelautomaten står.
30 procent
får bolaget som underhåller och kontrollerar maskinerna.
30 procent
får bolaget som äger maskinerna och dataservrarna där spelet 
sker. “

mailto:mattias.carlsson@dn.se
mailto:mattias.carlsson@dn.se


DN 23 feb 2009:

“Ett av fyra spelombud har 
betalanmärkning”
“Nästan ett av fyra av spelombud för det som i folkmun kallas 
enarmade banditer har betalningsproblem. Det visar en under-
sökning som Svenska Spels konkurrent Unibet har låtit göra.”

“Diskussionen om vem som ska få bedriva automatspel med Vegas
automater får nu nytt bränsle. Svenska Spels konkurrent Unibet redo-
visar en undersökning där det framkommer att så många som vart fjär-
de ombud som bedriver automatspel i landet kan ha betalningsanmärk-
ningar.
– Det finns ingenting som talar för att staten är bättre lämpad att ta 
socialt ansvar än de privata spelföretag som i dag har en spellicens i ett 
annat EU-land och uppfyller hårt ställda krav på spelansvar och ålders-
kontroll.
– Den bristande kontrollen av Vegasombuden är ytterligare ett bevis 
för detta, säger Unibets vd Petter Nylander med hänvisning till under-
sökningen.
Unibet understryker dock att undersökningen inte är statistiskt säker-
ställd. Spelformen omsätter sju miljarder kronor årligen – en marknad 
som de privatägda spelbolagen naturligtvis gärna vill få ta del av.
Av Svenska Spels totalt cirka 2 000 ombud har Unibet slumpmässigt 
valt ut 100 ombud och gått igenom deras betalningsförmåga. Av de 
utvalda ombuden visade sig 24 ha betalningsanmärkningar – flera av 
dessa dessutom tio anmärkningar eller fler.
Ann-Sofie Olsson, chef för CSR/Public Affairs och med ansvar för 

spelfrågor på Svenska Spel, medger att det är en verksamhet som inte 
alltid är så lätt att kontrollera.
– Det är en tricksig verksamhet men vi gör en kontrollkörning av våra 
ombud och deras ekonomi med jämna mellanrum. Med anledning av 
de här uppgifterna kommer vi att göra en extra körning nu i veckan för 
att se hur vi ligger till.
I den Spelutredning som nu är ute på remiss pekas just spelautomater-
na ut som en av de mest riskabla spelformerna med tanke på spelmiss-
bruk och spelberoende.
– Spelautomaterna får bara finnas i miljöer där det finns serveringstill-
stånd för alkohol. Det handlar om hotell, pubar, barer och restauranger. 
Skälet är att det är en verksamhet som kräver hård kontroll och därför 
finns de i miljöer som redan är hårt reglerade, säger Ann-Sofie Olsson.
– Ombuden är mer noga med att följa regelverket eftersom ett miss-
bruk innebär att de riskerar att förlora serveringstillståndet.
Att vart fjärde ombud har betalningsanmärkningar kan förklaras av att 
krogmiljön är en ekonomiskt tuff verksamhet, tror Ann-Sofie Olsson.
– Det är en ganska tuff bransch. Branschindex när det gäller betal-
ningsanmärkningar ligger runt 25 procent, säger hon.
Även Lotteriinspektionen kontrollerar spelombuden.
– Jag kan inte uttala mig om en undersökning som jag inte sett, men 
våra kontroller inriktar sig på hur de sköter sig mot det allmänna. 
Saftblandaren ska börja lysa om det handlar om obetalda skatter eller 
om de missköter sig mot det allmänna på andra sätt, säger Håkan 
Hallstedt, generaldirektör för Lotteriinspektionen.

Pea Nilsson pea.nilsson@dn.se 08-738 17 07 “
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DN 14 dec 2012:

“Svenskarna spelar flitigast”
“Enligt en ny rapport från ISFE, Interactive software federation of 
Europe, har Sverige procentuellt sett flest antal datorspelare i Europa. 
Sexton europeiska länder har undersökts. Studien visar dessutom att 
svenska föräldrar har påtagligt positiva attityder gentemot sina barns 
datorspelande. Jacob Kroon, informatör på Dataspelsbranschen, säger 
att uppgifterna kan indikera att svenskar har bättre mediekompetens 
och lättare att ta till sig ny teknologi än individer i andra länder.
DN “



DN 16 dec 2012:
Jonas Thente om spelåret 2012.
“Spelåret från A till Ö”
Som av en händelse dyker årets bästa-listor upp överallt, samtidigt 
som mänskligheten desperat letar julklappar. Spelkonsoler är fortfaran-
de materiella, men spelen i sig blir allt mindre lämpliga som julklap-
par. Under året som gått har de digitala nedladdningarnas fördelar 
härjat hårt med den konkreta distributionen på en marknad som bara 
fortsätter att explodera. Distraktionsspelen breder ut sig på plattor och 
mobiler medan de stora spelen, framför allt på pc, erbjuder livsstilar 
och heltidsjobb. Detta är en snabb sammanfattning av spelåret.
A pokalyps
Spel som tilldrar sig i spillrorna av den planet vi slutligen lyckats med 
att ha sönder är inte ovanliga. Men av lokalpatriotiska skäl går utmär-
kelsen till ”Krater”, som utspelar sig i Stockholmstrakten.
B esvikelse
Starbreeze fick hedersuppdraget att återuppliva klassikern ”Syndicate” 
och degraderade alltihop till ytterligare ett dussin-fps till reahyllorna.
C harterresa
Efter två spel i kompromisslös noir-atmosfär flyttar den slagne Max 
Payne till Brasilien, av alla ställen. ”Max Payne 3” klär antihjälten i 
hawaiiskjorta. Mod och dumdristighet är ibland synonymer.
D ödslängtan
När ryktet gick om konsolspelet ”Dark souls” hopplösa svårighetsgrad 
krävde rasande pc-spelare att få tillgång till den hemska utmaningen. 
De fick som de ville, med en ”Prepare to die edition”.
E nklaste
Orkerna väller in i slottet i vanebildande ”Orcs must die 2”. De måste 
dö. Så är det.

F rustration
Norska Funcom visionerade om, och tycktes inledningsvis lyckas med, 
ett helt nytt slags mmorpg i och med konspirationssagan ”The secret 
world”, men slarvade bort alltihop med usel PvP och slutligen beske-
det om att avskaffa månadsavgiften.
G otik
Arkane studios lyckas uppdatera även de mest inövade gotiska tricken 
i ”Dishonored”. Alla som har önskat sig ett nytt ”Thief” kan glädjas åt 
en fascinerande variant.
H istorielektion
”Assassins creed III” hoppar över Atlanten från tidigare delars Damas-
kus, Konstantinopel och Florens till det nordamerikanska 1700-talet. 
Resultatet är alldeles lysande.
I diotpromenad
Snart behöver man inte göra något alls i krigsserien ”Call of duty”. 
Om bara de skriptade scenerna i årets ”Black ops II” hade haft något 
annat än klichéer att bjuda på så kunde man väl stå ut med filmen.
J aså
Ivrigt efterlängtade ”Diablo III” lyckas inte få fjutt på lyskraften, trots 
vackra miljöer och imponerande effekter.
K inaflört
Nya expansionen till ”World of warcraft”, ”Mists of Pandaria”, inför 
pandan som spelbar ras och satsar på att få miljontals kinesiska spelare 
att känna sig hemma i miljön och mytologin.
L o-fi
Gjord för touch screen och med ett äventyrstema som går ut på att 
identifiera musikinstrument och melodier är ”Sound shapes” magiskt 
vackert.
M indfulness
Kinesiska ”Journey” är som en haiku – en vandring mot ett diffust mål 
utan fiender eller tydliga instruktioner. Däremot kan man ta hjälp av 



andra anonyma spelare, ordlöst och fridfullt.
N aturupplevelse
Dött lopp mellan ”Far cry 3” och ”Guild wars 2”. För bägge dessa ut-
märkta spel gäller att man ofta stör sig på fiender som försöker mörda 
en medan man njuter av sceneriet.
O hyra
Tillbaka i rymdrustningen för att rädda världen från omänsklighet. 
”Halo 4” fortsätter sitt segertåg i ny regi.
P angpang
Den oförlikneliga, serieboksliknande postapokalypsen ”Borderlands 
2” upprepar originalets roande koncept, fast mer och bättre.
Q sk
”Forza horizon” kombinerar de traditionella racingspelens bilbanor 
med rollspelselement.
R ymdsaga
Med ”Mass effect 3” sätter Bioware punkt för den med rätta hyllade 
serien om kommendör Shepard och hans kamp för mänsklighetens 
överlevnad.
S maklöshet
”Sniper elite V2” frestar med så kallad X-ray kill cam, som innebär att 
särskilt lyckade kulor kan följas genom offrets vävnader och ben. 
Jättekul. Verkligen.
T vångströja
Regeln som säger att man alltid bör undvika spel som säger sig vilja 
”bli mer tillgängliga för vanliga spelare” har aldrig varit så giltig som 
när det gäller ”Hitman. Absolution”. En nervpirrande, outtömlig 
spelplan har blivit till en spjälsäng.
U tresa
Vid första intrycken ser ”FTL. Faster than light” inte mycket ut för 
världen. Men denna rymdskeppssimulator är svår att inte älska.

V åg
Sport och entreprenörskap har aldrig hört ihop så mycket som i 
”Football manager 2013”. Magnifikt.
W eltervikt
Den notoriskt tuffa japanska Tekkenserien återkommer med ”Tekken 
tag tournament”. Ingenting för den okoncentrerade.
X Com. Enemy unknown
är en mycket lyckad upplivning av en klassisk, taktisk spelserie. 
Världsrymden anfaller, du försvarar.
Y nglingasaga
Med ett startdatum någonstans mellan 1066 och 1337 bjuder ”Crusa-
der kings 2” på en kunglig strategitripp i religionskrigens Europa. 
Imponerar även på den strängaste av historielärare.
Z ombieskräck
Hur många zombier som sammanlagt har expedierats i årets alla 
zombiespel är omöjligt att räkna. I fenomenet ”Dayz” är risken större 
att man själv blir offer någonstans på den postapokalyptiska Sovjet-
stäppen.
Å rsbästa
Det finns snart ett spel per spelare att välja mellan, men det här årets 
tre mest givande är förmodligen ”Guild wars II”, ”XCom. Enemy 
unknown” och ”Dishonored”.
Ä ltande
Simulatorspelen fortsätter att slå oss med häpnad. I år har vi kunnat 
plocka fram bonden och busschauffören i oss, med ”Farming simu-
lator” och ”European bus simulator”.
Ö Startzonen i ambitösa onlinerollspelet ”The secret world” är Solo-
mon Island – en trakt skapad av varenda skräckkliché man kan tänka 
sig, och ytterligare en handfull.
Jonas Thente jonas.thente@dn.se “
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DN 15 dec 2012:

“Spelmissbrukare ska få hjälp på 
specialistmottagning”
“Omkring 5 000 stockholmare behöver hjälp med sitt spelande. Land-
stinget satsar nu 2,2 miljoner kronor årligen på en specialistmottagning 
för spelmissbrukare och forskning om problemet.

– Vi rustar vården för att kunna hjälpa personer med spelberoende – 
samtidigt tjänar Svenska Spel enorma pengar på människors spelande, 
2,4 miljarder bara första halvåret 2012. Endast en bråkdel av deras 
vinst skulle göra enorm nytta i att utveckla och erbjuda effektiva 
behandlingar, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).
Drygt två procent av svenska folket i åldrarna 16–84 beräknas ha spel-
problem. I Stockholms län innebär det omkring 36 000 personer varav 
5 000 personer kan behöva behandling. Andelen personer är högst 
bland dem med lägst utbildning och lägst inkomst.”

DN 21 dec 2012:

“Regeringskritik mot Svenska spel”
“Regeringen instämmer i en skrivelse i stora delar av den kritik som 
Riksrevisionen riktat mot Svenska spel. Kritiken har gällt att bolaget 
agerar bristfälligt för att motverka spelmissbruk och att staten utövar 
en alltför svag ägarroll.
I regeringskansliet förbereds, enligt uppgift till DN, ett förslag om 
licenser för privata aktörer för onlinespel. Modellen har hämtats från 
Danmark. Svenska spel skulle enligt det kommande förslaget få be-
hålla sitt monopol på andra spelformer.
Minoritetsregeringen Reinfeldt bedömer sig kunna få stöd för ett så-
dant förslag av Miljöpartiet och kanske också Socialdemokraterna.
Regeringsförslaget är utlovat under den här mandatperioden, alltså 
före nästa val i september 2014.
Mats J Larsson  matsj.larsson@dn.se “
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795 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter.

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

Särskilda områden
SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, social-
vård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, före-
ningsliv od.

7950 Allmänt.
Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksam-
heter i dem. 
Indelningen 7951-7959 följer indelningen i 72 om formgivning av 
byggnader i de fysiska miljöerna. 
721 gäller allmänt om formgivning av byggnader och 7951 gäller all-
mänt om formgivning av sociala miljöer. 
722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker och 7952-7924 sociala 
miljöer i olika tidsepoker, men även dagens sociala miljöer i bygg-
nader från olika epoker. 

7955-7958 gäller sociala miljöer med anknytning till byggnader i 
725-728. 
7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda 
byggnader .

7951 	
 	
 Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi. 
7952/7954 	
 Sociala miljöer i olika tidsepoker. 
7955 	
 	
 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
	
 	
 olika slags byggnader: 
79551 	
	
 -offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet. 
79552 	
	
 -merkantila byggnader. 
79553 	
	
 -transporter o kommunikation. 
79554 	
	
 -industri, lantbruk. 
79555 	
	
 - sjukhus,vårdhem. 
79556 	
	
 - fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
79557 	
	
 - restauranger od. 
79558 	
	
 - fritid, underhållning, sport. 
79559 	
	
 - övriga byggnader. 

7956 	
 	
 - med anknytning till död, begravning, religion. 
7957 	
 	
 -undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek, 
	
 	
 verksamheter bl a undervisning.
7958	
 	
  Sociala miljöer i boendet.
7959 	
 	
 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, 
	
 	
 folkrörelser, föreningar.

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
För att områdena 7951-7959 på hemsidan inte ska bli för stora har en 
del saker som hör hemma där placerats på 795.

http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html
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7951 Sociologi. Socialvård.
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.

(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)

Exempel på verksamheter:
79510 	
	
 Allmänt. 
79511 	
	
 Sociologi. 
79513 	
	
 Social frågor, socialt läge. 
79514 	
	
 Samhällets vårdproblem, socialvård. 
795140 	
 Sociallhjälpens organisation. 
795141 	
 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: 
	
 	
 näringsstruktur, nya familjetyper. 
795142 	
 Individuella förhållanden som kan föranleda 
	
 	
 vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande 
	
 	
 utbildning osv. 
795144 	
 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 
7951440 	
 Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 
7951442 	
 Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, 
	
 	
 naturabidrag skolmåltider. 
7951444	
  Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	
 	
   
	
 	
 samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 
7951446 	
 Aktivering till självhjälp.
7951448 	
 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 
795146 	
 Personer i socialvård. 
7951462 	
 Socialarbetare. 
7951465 	
 Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. 
	
 	
 Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar. 
	
 	
 Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar. 

	
 	
 Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. 
	
 	
 Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	
 	

	
 	
 Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem. 
	
 	
 Sjömanshem. 	
	
 	
 	

	
 	
 Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn. 
	
 	
 Fosterbarn. Fosterhem. 
79516 	
	
 Kriminologi.

 
    Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar 
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)

DC:
360 Socialtjänst 
361 Allmänna sociala problem
362 Sociala problem & tjänster
363 andra sociala problem & tjänster

http://wimnell.com/omr7951.html
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_services&usg=ALkJrhhTowE9Y5jU04yiXHw4WGL9dJhmFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare&usg=ALkJrhhth55wYv68q63efPxn1LCKAx3WWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare&usg=ALkJrhhth55wYv68q63efPxn1LCKAx3WWg


DN 15 sep 2012:
Socialpolitik.
”Tusentals stockholmare saknas när skolan 
börjar”
“ Borttappade tonåringar. Varje år ”försvinner” tusentals unga 
människor i Stockholm. De finns inte i skolan när höstterminen 
börjar och de har inget arbete att gå till. När kommunen söker 
dem går de inte att nå. Detta är ett samhälleligt misslyckande som 
tillåts fortgå år efter år, skriver Vänsterpartiets vice gruppledare 
Karin Rågsjö. “
“ Nu har höstterminen börjat i Stockholms gymnasieskolor. En del 
elever är förväntansfulla medan andra är oroliga för hur det ska gå för 
dem. Sedan har vi dem som borde vara i skolan men inte är där. Varje 
år ”försvinner” tusentals unga människor i Stockholm. De börjar inte 
gymnasiet och saknar ett arbete. När utbildningsförvaltningen söker 
dem går de inte att nå.
Ansvaret ligger på den borgerliga majoriteten i Stockholm som trots 
kritik från stadsrevisionen inte har gjort tillräckligt i skolan för dessa 
borttappade tonåringar.
Enligt rapporter från utbildningsförvaltningen är det i början av höst-
terminen cirka 2 000 unga stockholmare i åldern 16–19 år som varken 
går till skolan eller börjar arbeta. Omkring 1 000 av dessa unga lyckas 
man inte få kontakt med trots att de omfattas av det kommunala upp-
följningsansvaret.
Så illa har det sett ut varje år i Stockholm sedan 2007. Jag kallar detta 
för ett samhälleligt misslyckande. Samhället ger upp tusentals unga 
varje år. En del av dem kan hamna i kriminella kretsar. Andra mår 
psykiskt dåligt. Men vi vet inte. Högeralliansen gör inte tillräckligt för 
att ta reda på vad ungdomarna sysslar med.
Drygt 9 800 stockholmare i åldern 16-25 år varken arbetar eller 
studerar. I en rapport publicerad av länsstyrelsen i Stockholms län 

framgår att den största gruppen – över 46 procent av de unga – saknar 
någon känd aktivitet. Drygt 12 procent är i en statlig arbetsmarknads-
åtgärd eller en kommunal insats. Ungefär lika många, 12 procent, har 
invandrat till Sverige under det senaste året.
7,7 procent av de unga uppger att de är hemma på grund av sjukdom. 
3,7 procent är hemma med barn.
Att gå i gymnasiet är frivilligt. Men att så många unga genom en 
ojämlik skola lämnas åt sitt öde är inte rimligt. Det borde vara Stock-
holms ansvar att ge varje ung människa maximala förutsättningar för 
att klara sin utbildning. Så är det inte i dag. På Stockholms jobbtorg 
saknar mellan 35 och 40 procent fullständiga betyg från gymnasiet 
eller grundskolan. Ett enormt misslyckande för den borgerliga skol-
politiken.
Vi har ett skolsystem i Stockholm och i Sverige som är segregerande. 
Stadens skolinspektion tecknar i 2011 års rapport bilden av en allmän 
kunskapssegregering som ökat det senaste decenniet.
I dagens svårt segregerade Stockholm har vi både Sveriges allra duk-
tigaste elever och de minst framgångsrika. De duktigaste eleverna har 
bättre resultat än riksgenomsnittet. Men Stockholm har också en större 
andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. Kunskapssegre-
gationen är djup mellan Stockholms välmående delar och de mer 
socialt utsatta.
De unga som inte Stockholm lyckas leverera en utbildning till, blir i 
stor utsträckning arbetslösa. Unga som hoppar av skolan ska med 
Vänsterpartiets budget för 2012 sökas upp inom 14 dagar för att göra 
upp en individuell framtidsplan. Den ska innehålla långsiktiga lös-
ningar. Ungdomar mellan 18 och 20 år ska kunna läsa in gymnasie-
kompetens med försörjningsstöd.
I dag ges inte den möjligheten och många är därmed chanslösa på 
arbetsmarknaden, oavsett hur många jobbcoacher de får.
Karin Rågsjö (V), Vice gruppledare samt vice ordförande i 
arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad “



DN 17 sep 2012:
Ungdomspolitik.

“Unga får chans att påverka”
“ Nästa höst lägger regeringen fram de kommande årens ung-
domspolitik. För närvarande diskuterar ungdomsminister Nyam-
ko Sabuni (FP) frågorna med ungdomar i landet – och hon starta-
de i Stockholm. Studentbostäder och jobb till ungdomar är vikti-
gast, menar gymnasisterna Alida Premfors och Ronny Kinuthia. “

“ Det har gått åtta år sedan den förra ungdomspolitiska propositionen 
antogs av riksdagen, och arbetet för att ta fram en ny pågår. Detta görs 
bland annat genom något som regeringen kallar dialogturné, och 
nyligen träffade Nyamko Sabuni speciellt inbjudna ungdomar och 
vuxna i Stockholm.
–Jag försöker i många av mina frågor kommunicera med de människor 
som berörs av politiken. Ungdomarna är experter på sig själva. Nu har 
det snart gått tio år sedan den nuvarande ungdomspolitiken togs fram, 
utmaningarna kanske ser annorlunda ut, säger Nyamko Sabuni.
Samtalen fortsätter på ytterligare fyra orter: Jönköping, Göteborg, 
Malmö och Luleå. Planen är att lägga fram en proposition till hösten.
–Ungdomspolitik är så komplex, den rör alltifrån nyblivna tonåringar 
till unga vuxna.
Senaste propositionen togs fram under en socialdemokratisk 
regering. Påverkar det ditt arbete?
– Nej. Mitt mål är att vi ska ha kontakt med oppositionen för att veta 
att det finns stöd för den politik vi lägger fram. Är målen relevanta? 
Utmaningarna är så långsiktiga.

Vilka är de viktigaste frågorna?
–Skolan kommer alltid att vara grundläggande, att eleverna trivs och 
kan tillgodogöra sig kunskap. Övergången från tonåring till vuxen, att 
kunna frigöra sig genom arbete och bostad, den är alltid samma men 
verkar vara större för dagens generation än tidigare generationer.
En av de inbjudna var Alida Premfors. Hon är 16 år gammal, bor i 
Sollentuna och studerar på Globala gymnasiets samhällsvetenskapliga 
program.
–Det var en givande dag och vi tog upp viktiga saker. Vi pratade om 
utbildning, skolstress, bostadsbrist och jobbmöjligheter, men också om 
skönhetsideal och betygshets, berättar hon.
Hennes jämnårige skolkamrat Ronny Kinuthia från Spånga fann 
också samtalet intressant.
–Det blev bättre än jag trodde. En fråga som jag tyckte var riktigt 
viktig var det här med att få fram åtgärder snabbare, så att det inte blir 
så stort glapp mellan beslut och genomförande.

Behrang Behdjou behrang.behdjou@dn.se”
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DN 15nov 2012:
Sålda barn.

“Människohandeln måste stoppas”

“Sverige har blundat för trafficking länge nog. En ny utredning 
visar på stora brister och en blindhet för offrens lidande. “

“En 11-årig flicka grips av polisen sedan hon stulit i butiker och tagit 
handväskor från äldre kvinnor. Flickan förs till ett socialkontor. Där 
ringer en man till hennes mobil, han talar med personalen och säger att 
han vill hämta flickan.
Efter en halvtimme dyker han – eller i alla fall en vuxen man – upp 
med sin bil. Han säger att han är flickans bror eller farbror. Han visar 
inga papper som styrker detta. Avdelningschefen på socialkontoret 
försöker förklara att hela situationen är oacceptabel, men det är oklart i 
vilken utsträckning mannen tar till sig dessa kloka ord. I stället ligger 
hans fokus mer på att få in flickan i sin bil och åka därifrån. Detta sker 
också.
Händelsen ovan är hämtad från en ny utredning av länsstyrelsen i 
Stockholms län, ”Barn utsatta för människohandel”. Den är ovanlig 
såtillvida att mannen i fråga faktiskt så småningom greps, åtalades och 
dömdes till fyra års fängelse för människohandel, trafficking. Däremot 
är den mycket representativ för den vidriga verksamhet som dagligen 
drabbar miljontals barn i världen, också i Sverige, och för den valhänt-
het som präglar de svenska myndigheter som kommer i kontakt med 
barnen och brotten.
Utredningen slår fast att 166 barn registrerades i Sverige som miss-
tänkta offer för människohandel eller liknande brott mellan 2009 och 

2011. Den yngsta var tre år. De säljs för bland annat sexuella tjänster, 
stölder, organiserat tiggeri och tvångsarbete.
En tredjedel av dem har sökt asyl som ensamkommande barn, men det 
fungerar bara som en täckmantel för gärningsmännen. I själva verket 
har de kommit för att användas som medhjälpare vid brott. Mörkerta-
let tycks vara stort: enligt utredningen försvinner hundratals ensam-
kommande asylsökande barn varje år.
Vart tar de vägen? Vad händer med dem? Det brukar ingen ta reda på. 
När de försvunnit från kommunen upphör också kommunens ansvar.
Länsstyrelsen har med sin utredning lyft på hörnet av en stor matta 
som ingen vet vad den döljer. ”Människohandel i Sverige är ett out-
forskat område”, slår utredaren fast på sorgsen kanslisvenska. En sak 
är säker: Ytterst få fall hamnar i domstol, ännu färre leder till åtal och 
fällande dom. 59 anmälningar om sexuell människohandel kom in till 
polisen mellan 2008 och 2010. Sex gärningsmän åtalades.
Den utbredda okunskapen leder till maktlöshet. En av de mest otäcka 
verksamheter vi känner – systematiskt utnyttjande av barn – pågår i ett 
skymningsland där gärningsmännen, och därmed också offren, blir 
diffusa och undanglidande.
Länsstyrelsens utredare listar flera förslag till åtgärder. Bland dem 
finns ökat nationellt ansvar, tydligare riktlinjer till socialtjänsten, kom-
petensutveckling, översyn av lagstiftningen och starkare samordning 
inom EU.
Inte minst är den första punkten viktig. När fattiga kommuner har 
ansvaret är det lätt att blunda för problemen och därmed slippa en 
oväntad utgift. Det är bättre att staten får huvudansvaret för offren och 
de pengar som krävs för att rädda dem.
En vanlig kritik i juridiska sammanhang är brist på 
brottsoffersperspektiv. I länsstyrelsens utredning är problemet det 



omvända. Texten säger förvånansvärt lite om gärningsmännen, om de 
människosmugglare som är ytterst ansvariga för att barnens liv slås 
sönder.
Som DN tidigare har uppmärksammat är svenska domstolar stelbenta i 
sin tolkning av det juridiska begreppet människohandel. Det gör att 
människosmugglare kommer alltför billigt undan och är en delförkla-
ring till det låga antalet fällande domar. Lagen bör ändras och rätts-
tillämpningen stramas upp.
I somras presenterades EU:s handlingsplan för kampen mot traffick-
ing. Huvudansvarig var den svenska kommissionären Cecilia Malm-
ström. Där slogs fast att varje land ska inrätta nationella enheter av 
poliser och åklagare som ska samarbeta i kampen mot smugglarna. 
Antalet åtal ska pressas upp och gärningsmännens tillgångar ska kunna 
beslagtas. Ju snabbare de högt satta målen blir verklighet, desto bättre.
EU:s medlemmar har också ett stort ansvar för att bekämpa människo-
handelns grundorsaker, som fattigdom, könsorättvisor och diskrimine-
ring.
Fortfarande har inte alla unionens länder ens ratificerat konventionerna 
mot trafficking. Ändå är detta ett av de områden där EU-samarbetet 
behövs som bäst. Brotten är gränslösa, lidandet likaså – då måste 
också bekämpningen vara det.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN 17 nov 2012 ledare:
Kvinnor.

“Minister utan politik”
“Kvinnorörelsen i Norden ska ta helhetsgrepp på utvecklingen i värl-
den och uttrycka sin syn på globalisering, ekonomi, ny teknik och 
miljö. Det är paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby med Gert-
rud Åström i spetsen som storsatsar och bjuder in till nordisk konfe-
rens i Malmö sommaren 2014. Regeringen, här företrädd av jämställd-
hetsminister Nyamko Sabuni, ger stöd om 10 miljoner kronor. 
”Satsning på jämställdhet” kallades det i inbjudan till presentationen 
som hölls i går.
Man undrar vad som gör att kvinnor i 36 olika svenska organisatio-
ner, plus en mängd nordiska diton, antas kunna enas om en analys av 
”ekonomin”, och vad det innebär att inta en gemensam hållning om 
”ny teknik”. Eller vad värdet skulle vara.
Utgångspunkt är Pekingplattformen, ett FN-dokument som slår fast 
många viktiga saker, som att kvinnors rättigheter är en förutsättning 
för fred och utveckling. Målet för konferensen är att formulera rekom-
mendationer att ta med till FN 2015. Dessutom ska den ”främja och 
utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter”.
Konferensen blir säkert givande för alla närvarande. Kanske blir det 
lite stjärnglans också. Åström uteslöt inga möjligheter och nämnde 
namn som Aung San Suu Kyi, Hillary Clinton och Mary Robinson. 
Måhända kan mötet också utmynna i några handfasta tips till FN. Men 
i övrigt är satsningen symtomatisk för regeringens jämställdhetsport-
följ. Den tycks ha blivit överflödig. Pengatilldelningen hade lika gärna 
kunnat administreras av biståndsministern.

Den faktiska jämställdhetspolitiken är i själva verket utspridd på en 
rad andra ministrar och departement. Integrationsminister Erik Ullen-
hag (FP) vill ändra på föräldraförsäkringen så att den inte under lång 
tid hindrar utlandsfödda kvinnor att lära sig svenska och börja arbeta. 
(Samtidigt som sådana nödvändiga förändringar undergrävs av det 
kristdemokratiskt omhuldade vårdnadsbidraget.) 
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har tillsatt en utredning 
för att ta reda på varför kvinnor har så mycket större antal 
sjukskrivningsdagar än män. Förebyggandet av våld mot kvinnor är 
framför allt justitieminister Beatrice Asks (M) område.
Jämställdhet kräver ekonomisk självständighet; att kvinnor såväl som 
män arbetar och försörjer sig själva, och att tillgången till barnomsorg 
men även äldreomsorg är god. Många äldre uppger att de har behov av 
stöd och hjälp men inte får det behovet tillgodosett av kommunerna. 
Ansvaret faller då tungt på anhöriga, i praktiken på de medelålders 
döttrarna, som kan tvingas till deltidsarbete, alternativt krävande 
dubbelarbete. Detta är äldreminister Maria Larssons (KD) ansvar.
Genomgripande jämställdhet, både vad gäller arbetsliv och mer 
generella förväntningar på människor utifrån kön, är omöjlig så länge 
kvinnor tar det största ansvaret på hemmaplan. Och så länge kvinnor 
fortsätter att ta ut tre fjärdedelar av föräldraförsäkringen befästs den 
skeva ansvarsfördelningen och deras svagare ställning på 
arbetsmarknaden.
Det är här, i skärningspunkten mellan familj och arbete, som de mest 
konkreta jämställdhetspolitiska utmaningarna ligger: ekonomisk frihet 
genom egen försörjning och därmed en rimlig pension, bättre tillgång 
till äldreomsorg och, kanske viktigast av allt, förändrade attityder 
kring ansvaret för hem och barn.
DN 17/11 2012 “ 



DN 21 nov 2012:
”Mitt uppdrag är att driva på processer”
“Dagens Nyheters ledare (17/10) delger en felaktig bild av hur jäm-
ställdhetspolitik bedrivs och bör bedrivas. DN kritiserar mig för att jag 
inte står som avsändare för jämställdhetspolitiska insatser som rege-
ringen gör.
Mitt uppdrag är att initiera, samordna och driva på processer. Jag ska 
också säkerställa att jämställdhetsintegrering genomsyrar den övriga 
politiken på andra departement. Varje statsråd har ett ansvar för jäm-
ställdhet på sina politikområden.
Jag är stolt över att fler statsråd genomför jämställdhetspolitiska åt-
gärder som också uppmärksammas i medierna. Och jag är stolt över att 
samtliga åtgärder som DN tar upp i sin ledare är initierade av mig och 
min personal.
Förändrad föräldraförsäkring, kampen mot våld mot kvinnor, kvinnors 
sjukskrivningar, kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, för att 
nämna några.
Vårt arbete kan man läsa mer om i de handlingsplaner med närmare 
hundratalet åtgärder som regeringen presenterat senaste åren. Det kan 
vara så att DN ogillar den ordning som råder, men då är det den som 
ska kritiseras och inte mitt arbete.

Nyamko Sabuni (FP) “ 



DN 19 nov 2012:
I väntrummet.

“Väl och ve med välfärden”
“Betalar vi skatt för att upprätthålla ett samhälle där utbildning, vård 
och social trygghet inte enbart är beroende av inkomst och bakgrund? 
Eller är skatten ett slags livslång betalning för service och tjänster 
ojämnt fördelade över hela livet. Är vi medborgare eller kunder? Både 
och förstås.
”I väntan på välfärden” är den poetiska titeln på en Timbroutgiven bok 
av Nima Sanandaji. Där dominerar kundperspektivet och sökljuset är 
riktat mot köerna till framför allt vård, skola, omsorg och socialför-
säkringar.
Köerna fungerar som portvakt in till den offentliga servicen. Bra sett 
ur perspektivet att personer som egentligen klarar sig utan drar sig för 
att ta resurser i anspråk. Men dåligt för dem som verkligen är i behov 
av sådant som operationer, a-kassa, äldreomsorg eller försörjnings-
stöd. Långa sjukskrivningar, personligt lidande samt verkliga svårig-
heter att klara uppehället blir följden. Och lågutbildade får vänta 
längre på vård än akademiker.
Några milda invändningar:
Vårdgarantin är inte perfekt, men har i kombination med en, än så 
länge imperfekt, konkurrens medfört rejält kortade köer till behand-
ling. Det är svårt att se hur köerna ska kunna elimineras utan att kost-
naderna rusar i väg. Väntetiderna på akutmottagningar kan upplevas 
som orimliga, men alternativet, att alla får hjälp omedelbart, skulle 
innebära en ännu större tillströmning av fall som egentligen hör 
hemma på vårdcentralerna.

Det finns dock system som borde präglas mer av kundperspektiv. En 
elektriker som blev arbetslös 2009 kunde få vänta upp till fem 
månader på ersättning. En djärv lösning är att lagstadga om maximal 
väntetid. Överstigs den, föreslår Sanandaji, måste a-kassorna betala ut 
ersättningen ändå i väntan på sitt eget beslut. Man kan även diskutera 
incitament för kommunerna att behandla ansökningar om till exempel 
äldreomsorg snabbare. Det ska inte behöva ta många månader att få 
besked om plats på äldreboende.
Nima Sanandajis framtidsperspektiv är också välkommet: Dyrare 
behandlingar och en åldrande befolkning gör att vi måste prata öppet 
om behovet av mer egenfinansiering. Privatförsäkringar som avlastar 
köerna bör ses som just det, och inte beskrivas som ”gräddfiler”.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 1 dec 2012:

“Familjeplaceringar avbryts ofta”
Små barn slussas runt och större barn lämnar familjehem där de bott i 
tio år. Kritiska perioder i barnens liv hanteras dåligt, tycker Familje-
vårdens centralorganisation.
När små barn placeras i familjehem fungerar det bara i fem månader. 
Sedan slutar 21 procent av placeringarna med ett så kallat samman-
brott, att placeringen avslutas i förtid. Den vanligaste orsaken är att 
familjehemsföräldrarna inte vill ställa upp längre, visar en ny rapport 
från Socialstyrelsen.
– Har barnet haft det väldigt besvärligt kan det tycka att det är jätte-
mysigt i fosterfamiljen i början. Man har vad vi kallar för smekmånad. 
Sedan börjar barnet testa familjen för att se om den håller, säger Anne-
lie Hed, ordförande för Familjevårdens centralorganisation.
TT “

DN 5 dec 2012: 

“100 000 samtal
har Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen för kvinnor utsatta 
för våld och hot, fått sedan den öppnade för fem år sedan. I snitt får de 
sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer som svarar 60–70 samtal 
per dag. I år har cirka 21 700 samtal besvarats.
TT “



7952/7956 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter i fysiska miljöer.

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

(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

http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html


79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga 
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader 
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus. 
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381 
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383 
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer. 
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader. 
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till 
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d 
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 
66/69.

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d. 
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för 
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 

Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.
Verksamheter 
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o 
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler. 
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika 
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande 
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader. 
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. 
Paviljonger o.dyl.

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid, 
underhållning och sport. 
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. 
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader 
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. 
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. 
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och 
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. 
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.



79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, 
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader : 
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader 
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a: 
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O 
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O 
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl. 
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår 
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)

Libris/SAB:
Ohd 	
 Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem. 

Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klass-
skillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.
DC:
364 Kriminologi
365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Criminology&usg=ALkJrhhhNxuJoIZCU4oaAww4CRfslQKYdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Criminology&usg=ALkJrhhhNxuJoIZCU4oaAww4CRfslQKYdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Penal_system&usg=ALkJrhigE0n4y3-vc2_v_QxWalwiboO4OQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Penal_system&usg=ALkJrhigE0n4y3-vc2_v_QxWalwiboO4OQ


Från Brottsförebyggande rådet. BRA.se  11 dec 2012:
Politikernas trygghetsundersökning 2012
“ Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasse-
rier. I vilken utsträckning utsätts förtroendevalda för brottsliga 
händelser som relaterar till deras förtroendeuppdrag? Är de för-
troendevalda oroliga för att bli utsatta? Vilka är konsekvenserna 
av brott mot förtroendevalda och av deras oro? Dessa och andra 
frågor kommer Brå att löpande kunna besvara utifrån ett helt nytt 
kunskapsunderlag som myndigheten bygger upp.

Ladda ner som PDF

Brå har för första gången tillfrågat nära 14 000 förtroendevalda leda-
möter i kommuner, landsting, regioner och riksdag om deras utsatthet 
och oro för brottsliga händelser av olika slag. Precis som människor i 
allmänhet utsätts för brott, drabbas naturligtvis även politiker. Men, 
när en person utsätts på grund av sitt politiska uppdrag kan det dess-
utom vara ett hot mot det demokratiska styrelseskicket. Därför är det 
viktigt att få tillförlitlig kunskap om omfattningen och utvecklingen av 
brott mot förtroendevalda. Förutom att beskriva omfattning och ut-
veckling har resultaten flera andra användningsområden, så som att 
bedöma behovet av insatser för dem som drabbas, liksom behovet av 
förebyggande åtgärder.

Fakta om publikationen
Författare: Joakim Krantz, Lisa Wallin, Sanna Wallin
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 67
Rapport: 2012:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-02-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-488 “

“En av sex politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld.
2012-12-10

Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt för-
troendeuppdrag. Särskilt utsatt är ordförandeposten där en fjärdedel 
uppger att de utsatts för främst hot och trakasserier. Det visar en unik 
studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16 procent att 
de någon gång under 2011 utsattes för hot, våld eller trakasserier. 
Majoriteten av dem som drabbades under föregående år, utsattes flera 
gånger (79 procent).
— Trakasserier är vanligast men även hot förekommer i relativt stor 
utsträckning, säger Lisa Wallin, utredare på Brå. Misshandel och 
skadegörelse är betydligt ovanligare. Yngre politiker är mer utsatta; 
mer än var fjärde förtroendevald i åldern 20 — 29 år uppger att de 
utsatts i egenskap av politiker under 2011.

Ordförandeposten särskilt utsatt
Utsattheten skiftar mellan olika partier och olika politiska uppdrag. 
Förtroendevalda inom hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelser och 
socialnämnder är exempelvis mer utsatta än genomsnittet. Två särskilt 
utsatta positioner är ordförande i socialnämnd och styrelseordförande, 
där 36 respektive 35 procent uppger att de utsatts.

Skillnader mellan partierna
Bland partierna uppger sig förtroendevalda inom Centerpartiet vara 
utsatta i lägst utsträckning (11 procent), medan Sverigedemokraterna 
uppger sig vara utsatta i störst utsträckning (49 procent). Motsvarande 
siffror för övriga partier är Kristdemokraterna (13 procent), Social-
demokraterna (14 procent), Folkpartiet (15 procent), Moderaterna (16 

http://bra.se/download/18.22a7170813a0d141d2180006189/2012_14_PTU.pdf
http://bra.se/download/18.22a7170813a0d141d2180006189/2012_14_PTU.pdf


procent), Vänsterpartiet (18 procent), Miljöpartiet (19 procent) och 
övriga partier (20 procent).

Konsekvenser för det politiska engagemanget
Få har valt att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet. Brås studie 
visar dock att nästan var tionde har undvikit att engagera sig eller att 
uttala sig i en specifik fråga på grund av utsatthet eller oro för att 
utsättas, vilket gör detta till ett hot mot demokratin.

— Det är viktigt att den som utsätts alltid rapporterar händelsen, säger 
Sanna Wallin, utredare på Brå. På så sätt tar man avstånd och visar att 
hot och våld inte accepteras. Idag polisanmäls bara 22 procent av 
fallen.

Fakta
Rapporten Politikernas trygghetsundersökning (Brå 2012:14) är den 
första i sitt slag som genomförs i den här omfattningen. I undersök-
ningen, som har gjorts på uppdrag av regeringen, har närmare 10 000 
förtroendevalda politiker svarat på frågor om oro och utsatthet för hot, 
våld och trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker under 
2011.

För mer information
Sanna Wallin, 08-401 87 74,
Lisa Wallin, 08-504 454 22 eller 
Joakim Krantz, 08-401 87 81, alla utredare på Brå. “



Från Brottsförebyggande rådet. BRA.se  11 dec 2012:
Återfall i brott
“ Mönster i risken för återfall bland lagförda personer

Ladda ner som PDF

Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång på gång begår 
brott sammantaget står för en relativt stor andel av den totala brotts-
ligheten i ett samhälle. Men hur vanligt är det att lagförda personer 
återfaller i brott? Hur ser mönstren ut för den andel som återfaller i 
förhållande till exempelvis kön, ålder, tidigare brottslighet, social bak-
grund och socioekonomiska förhållanden? Finns det vissa faktorer 
som tycks vara mer betydelsefulla än andra när det gäller deras inver-
kan på risken för återfall? Dessa frågor besvaras i rapporten med hjälp 
av uppgifter som baseras på registerdata.

Fakta om publikationen
Författare: Jonas Ring, Lars Westfelt
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 99
Rapport: 2012:15
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-03-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-489 “

“ Tydliga samband mellan bakgrund och återfall i brott
2012-12-06

Totalt 41 procent av samtliga återfaller i brott inom tre år. I regel sker 
återfallen förhållandevis snabbt — i de flesta fall redan inom ett år. Det 
visar en ny rapport från Brå som beskriver återfallsbrottslighetens 
struktur.
— Återfallsförbrytare står för en stor andel av de brott som begås i 
samhället. Det är därför viktigt att vi får fram ett bra underlag på hur 
många som återfaller och inte minst vilka förhållanden som är 
kopplade till risken för upprepad brottslighet, säger Jonas Ring, 
utredare på Brå, och författare till rapporten Återfall i brott.

Social och ekonomisk bakgrund spelar in
Hur vanligt är det att lagförda personer återfaller i brott? Hur ser 
skillnaderna ut vad gäller andelen som återfaller i förhållande till 
exempelvis kön, ålder, tidigare brottslighet, social bakgrund och 
socioekonomiska förhållanden? Finns det vissa faktorer som tycks 
vara mer betydelsefulla än andra när det gäller deras inverkan på 
risken för återfall? Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång 
på gång begår brott sammantaget står för en relativt stor andel av den 
totala brottsligheten i samhället.
— Återfall i brott har tydliga samband med social och ekonomisk 
bakgrund. Högre utbildning, betyg och inkomst är exempel på faktorer 
som ofta medför minskad risk för återfall, säger Jonas Ring.

Om studien
Den studerade gruppen består av omkring 69 700 personer som 
frigivits från fängelse, skrivits ut från sluten ungdomsvård, 
intensivövervakats eller lagförts med annan typ av påföljd år 2003. 

http://bra.se/download/18.22a7170813a0d141d2180005771/2012_15_Aterfall_brott.pdf
http://bra.se/download/18.22a7170813a0d141d2180005771/2012_15_Aterfall_brott.pdf


Dessa personer följdes upp under tre år för att se om och i så fall när 
de lagfördes för några nya brott.

Några resultat från studien

	
 •	
 Totalt 41 procent av samtliga (69 700 personer) som ingick i 
studien återföll i brott inom tre år.  

	
 •	
 I regel sker återfallen förhållandevis snabbt. De flesta återfaller 
inom ett år.

	
 •	
 Återfall i brott har tydliga samband med social och ekonomisk 
bakgrund. Högre utbildning, betyg och inkomst är exempel på 
faktorer som ofta medför minskad risk för återfall.

	
 •	
 Majoriteten av återfallsbrotten begås av en starkt brottsaktiv 
grupp som utgör en liten andel av samtliga personer. “



Från Brottsförebyggande rådet. BRA.se  11 dec 2012:

Utsatthet för brott år 2011
“Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012
I den här publikationen redovisas resultat från den kommande 
rapporten NTU 2012 om enskilda personers respektive hushållens 
utsatthet för brott under 2011. Vidare redovisas hur utsattheten 
har utvecklats sedan 2005.

Ladda ner som PDF

Går ej att beställa

Brå:s nationella trygghetsundersökning

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
sedan 2006. Undersökningen genomförs huvudsakligen genom tele-
fonintervjuer. 
 
Syftet med NTU är att undersöka människors utsatthet för brott, deras 
upplevelse av trygghet och deras förtroende för rättsväsendet samt 
brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. 
 
Undersökningen bygger på ett nationellt, slumpmässigt urval av be-
folkningen i åldern 16 till 79 år. Urvalet är 20 000 personer, och av 
dessa väljer varje år mellan 68 och 78 procent att delta, vilket innebär 
ett bortfall på som mest 32 procent.

Svaren från de drygt 13 000 personer som årligen medverkar i under-
sökningen ger stora möjligheter att mäta och analysera omfattningen 

och utvecklingen av den del av brottsligheten som drabbar allmän-
heten.

 För mer omfattande beskrivningar av undersökningens genomförande 
hänvisas till tidigare års NTU-rapporter och därtill hörande tekniska 
rapporter (exempelvis Brå 2012a och Brå 2012b).

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander, Thomas Hvitfeldt
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 52
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-485 “
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“ Allt fler polisanmäler när de utsatts för brott.
2012-11-06

Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts 
för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock 
fortfarande mycket låg. Endast vart femte sexualbrott uppges vara 
polisanmält. Det visar en delrapport från Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) 
publicerar idag.

En stor del av brotten som begås kommer aldrig till polisens 
kännedom. Endast vart tredje brott mot enskild person uppges vara 
anmält till polisen. Lägst anmälningsbenägenhet är det vid sexualbrott 
där bara 19 procent av brotten anmäls. Men jämfört med 2005 då 11 
procent av sexualbrotten anmäldes, har ändå anmälningsbenägenheten 
ökat. 
 
— Egendomsbrott anmäls i hög grad till Polisen, och där står 
bostadsinbrotten för den största ökningen i NTU, säger Thomas 
Hvitfeldt, utredare på Brå. Mellan 2006 och 2011 har andelen anmälda 
bostadsinbrott ökat från 74 till 89 procent av begångna bostadsinbrott.
— Det har även blivit vanligare att de utsatta väljer att anmäla brott 
mot enskild person, t.ex. hot, misshandel eller sexualbrott. År 2005 
anmäldes 24 procent av brotten och 2011 hade andelen ökat till 33 
procent, konstaterar Thomas Hvitfeldt. 
 
Personrån anmäls mest (54 procent), bedrägeri anmäls i 43 procent av 
fallen och drygt vart tredje fall av misshandel (35 procent), 
polisanmäls. Trakasserier och sexualbrott anmäls i lägst utsträckning, 
22 respektive 19 procent.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
NTU bygger på intervjuer med  cirka 13 000 personer i åldrarna 16-79 
år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter 
allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med 
rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroende för 
rättsväsendet. För tredje gången publicerar Brå kapitlet om utsatthet 
tidigare. Resultatet från hela undersökningen publiceras i januari 2013. 
 
För mer information: Thomas Hvitfeldt, 08-401 87 37 eller Emelie 
Färdeman, 08-401 87 78, båda utredare på Brå. “





DN 12 juni 2012:
“Polisen kritisk: Ingen har ansvar för 
helheten”
“Länskriminalen i Stockholm hinner inte utreda alla grova narko-
tikabrott på grund av resursbrist. Och de olika polismästardistrik-
ten arbetar som ”de själva, tycker, vill och kan”. Det säger narko-
tikarotelns Fredrik Näslund – som vill se en narkotikasamordnare 
i myndigheten. “

“  ”50 kilo”, ”2 kilo”, ”1 kilo” är några av siffrorna som står uppskriv-
na på whiteboardtavlan på Fredrik Näslunds arbetsrum på Kungs-
holmsgatan i Stockholm. Den anger storlekarna på årets och fjolårets 
narkotikatillslag – kilovis. Länskriminalens narkotikarotel, där Fredrik 
Näslund är chef för Spanings- och utredningssektionen, arbetar just nu 
med sex ärenden. Målsättningen för 2012 är att slå ut eller störa sex 
kriminella nätverk.
– Vi hade ett väldigt bra år i fjol, gjorde många stora tillslag. Men det 
finns mycket mer att göra. Varje vecka får vi nya uppslag från vår 
underrättelsetjänst, men tyvärr blir beskedet ofta att vi inte kan ta in 
fler ärenden. Det finns ett överskott på information, men inte till-
räckliga resurser helt enkelt, säger han.
En orsak är att polisen inte satsar tillräckligt mycket på narkotikabe-
kämpningen, enligt Näslund.
– Narkotika är ett prioriterat område enligt regleringsbrevet, men 
kanske just för att det har varit så prioriterat under många år blir 
effetkten att det hamnar efter annat. Möjligen har metodutvecklingen 
stannat av för det blir lite som: ”vargen kommer, vargen kommer”. 
Man säger att narkotikan ska bekämpas brett, men ingen har ansvaret 
för att samordna helheten, säger Fredrik Näslund.
För Stockholms del sker arbetet i de åtta polismästardistrikten just nu 
”som de själva tycker, vill och kan”, enligt Näslund:

– Södertälje kan få ett problem med en viss drog, hantera det på bästa 
sätt. Ett år senare kommer samma problematik till Norrtälje och så gör 
man på sitt sätt där, när man i stället kunde ha informerat övriga 
distrikt om problemet och hur man ska bekämpa det, strategin – direkt.
Det finns också en stor skillnad på hur mycket distrikten arbetar med 
spaningsarbete över lag. Norrort har färre än tio spanare, medan 
Västerort runt 70. Resultatet blir att Norrort inte på samma sätt kan 
jobba med långa spaningsjobb – hitta huvudmännen utan riktar in sig 
på kortare spaningsjobb som ofta innebär att man bara kan arbeta mot 
gatuledet, enligt Näslund.
– De få spanarna gör ett fantastiskt jobb, men i stället för att bara 
kunna plocka säljaren med 5 gram skulle man i stället kunna ta reda på 
var han får sina leveranser ifrån och när.
– När jag arbetade i Norrort kunde vi jubla över ett hektobeslag av 
narkotika, medan man på länskrim blir besviken om det blir mindre än 
ett kilo. Vi måste jobba med att fånga in fiskar i alla storlekar, det ena 
är inte viktigare än det andra, men allt ska kunna göras.
Svenska polisens misslyckanden har även fått konsekvenser för våra 
grannländer. Enligt Fredrik Näslund har norska polisen påtalat att nar-
kotika smugglas in i Sverige och Stockholm för att sedan föras in i 
Norge.
– Norge har lyckats väldigt bra med sin narkotikabekämpning, uppen-
barligen bättre än Sverige. Vi har i och för sig Öresundsbron som 
ställer till med problem och fler flygplatser, men det handlar också om 
att man satsar, säger Fredrik Näslund.
Han tycker att en narkotikasamordnare i Stockholms län vore ett steg 
på vägen – någon som kan hålla koll på vad som sker inom myndig-
heten men också följa ”trender” på marknaden, vilka droger som är på 
väg in så att polisen kan ligga steget före i stället för bakom.
–  Det är inte svartvitt, att allt är dåligt nu och skulle bli perfekt med en 
samordnare, men det är ett sätt att försöka lösa problemet, säger 
Fredrik Näslund.
Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se “
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DN 10 sep2012:
Arbetsmiljö.

”Poliser vågar inte kritisera av rädsla för 
repressalier”
“ Karriären kan påverkas. Sex av tio poliser vågar inte framföra 
kritik mot chefer och den egna arbetsmiljön. Det visar en ny un-
dersökning från Polisförbundet. Den ”tysta kulturen” som finns 
inom hela organisationen har blivit ett allvarligt hinder för en 
effektiv verksamhet, skriver Lena Nitz, Polisförbundets ordföran-
de. “

“Polisen har alltid haft en stor och viktig roll i utvecklingen av ett 
tryggt samhälle. Polisens uppgift är att förebygga och utreda brott men 
också att vara nära och ge ökad säkerhet för allmänheten. Men vad 
händer när polisernas egna arbetsplatser inte präglas av trygghet i form 
av personlig utveckling, engagerat ledarskap och lyhördhet? Kraften i 
att alla har en röst för att påverka hur organisationen ska agera för att 
nå uppsatta mål går förlorad.
Polisförbundet har under lång tid fått tydliga signaler från poliser att 
det inte är accepterat att kritisera vare sig arbetsmetoder, mål eller 
ledarskap. Om någon ändå gör det upplever man att det får konsekven-
ser för det egna arbetet, antingen genom ”utfrysning”, sämre karriärut-
veckling, ingen löneutveckling eller omplacering. Medlemsundersök-
ningen som Polisförbundet har gjort bekräftar den bilden.
Undersökningen visar att sex av tio poliser inte vågar framföra kritik 
på sitt arbete av rädsla för repressalier. Det är en iskall temperatur-
mätare över arbetsmiljön inom polisen när det gäller ledarskap och 
lyhördhet för personalen. Om inte tendensen att tysta personalen 
stoppas kommer det att påverka polisens legitimitet, status och möj-

lighet att utföra sitt uppdrag.
Polisen står nu inför den största omorganisationen sedan förstatligan-
det för 60 år sedan. Det gör att situationen är akut. Att försöka skapa 
en lärande organisation med ett positivt förhållningssätt till nya 
arbetsmetoder och ökad effektivitet går inte om inte personalen vågar 
tala om vad de vill förändra.
Den ”tysta kulturen” finns inom hela organisationen och gäller både 
personal och chefer. Detta är något Justitieombudsmannen uppmärk-
sammat och kritiserat polisen för. Rikspolisstyrelsen måste nu omedel-
bart vidta åtgärder för att återskapa förtroendet hos medarbetarna för 
ledarskapet inom polisen.
Polisförbundet har under lång tid försökt förmå Rikspolisstyrelsen att 
visa större respekt för medarbetarna, deras synpunkter och åsikter om 
hur arbetet kan utvecklas och förbättras. Vi har fört diskussioner med 
rikspolischef Bengt Svenson och bett honom ta upp problemet med 
samtliga länspolismästare. Våra 21 förbundsområdesordförande har 
påbörjat diskussioner om ett öppnare ledarskap med respektive 
myndighetsledning.
Samarbete och samverkan är viktiga komponenter för ett bra ledar-
skap. Mellan Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen, våra lokala 
förbund och länspolismyndigheter finns ett samverkansavtal för 
utveckling. Syftet med avtalet är att stödja effektiviseringsarbetet 
genom att stimulera till en utveckling av arbetsplatser som känneteck-
nas av att det finns en tydlig koppling mellan verksamhetens mål, den 
egna arbetsinsatsen och resultatet. Tyvärr har nu flera av avtalen på 
olika polismyndigheter sagts upp. Detta på grund av att våra förtro-
endevalda inte längre ser några möjligheter för en konstruktiv dialog. 
Detta borde oroa rikspolischefen men även politikerna.
Polisförbundet ser flera problem med ledarskapet inom polisen:



1. Otydliga uppdrag för cheferna. Allt fler arbetsuppgifter läggs på 
cheferna inom organisationen. Utrymmet för att stödja och lyssna på 
medarbetarna minskar. Det är ett hinder för ett modernt ledarskap som 
präglas av en medarbetardriven utveckling.
2. Cheferna tappar fokus på det polisoperativa arbetet. Det innebär 
att de hamnar för långt ifrån det vardagsnära polisarbetet ute i sam-
hället. Förståelsen för den enskilda polisens förutsättningar att utföra 
sitt arbete går förlorad.
3. Personalen tycker inte att cheferna prioriterar rätt saker. 
Medarbetarna upplever att ledningen inte är närvarande eller intresse-
rad av det operativa arbetet. Kvantitativa mål prioriteras före uppdra-
get att minska brottsligheten och öka tryggheten.
4. Regeringen anser inte att polisen lyckas med sitt uppdrag. Det 
leder till minskat förtroende både hos statsmakten och hos allmän-
heten.
Inför den kommande omorganisationen måste bristerna inom ledar-
skapet hanteras. Därför efterlyser Polisförbundet en partssammansatt 
grupp med uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv omorga-
nisation med arbetardriven verksamhetsutveckling och ständiga för-
bättringar i arbetsmiljön.
Många poliser upplever att själva kärnan i polisarbetet gått förlorad. 
Den att göra skillnad för någon som utsatts för brott, att avbryta eller 
förebygga brott, att hjälpa en utsatt människa och inte minst att sätta 
brottslingar bakom lås och bom.
Polisförbundet vill tillsammans med arbetsgivaren hitta lösningar för 
att öka takhöjden inom polisen. Poliser vill göra ett bra arbete och 
måste kunna påverka för att utföra sitt uppdrag. Det tror vi ger mest 
tillbaka för varje satsad skattekrona.
Lena Nitz, Ordförande Polisförbundet “



DN 11 okt 2012:
Polisens organisation.

”Nya polisen blir mer flexibel”
“ Regeringsförslag. Det finns stora fördelar med att samla Polisen 
i en myndighet i stället för 22. Flera av dagens polismyndigheter 
är för små för att vara rustade på alla områden, ledningsstruk-
turen ska bli tydligare och arbetet mer flexibelt, skriver rikspolis-
chefen Bengt Svenson. Att stärka den lokala förankringen och det 
lokala samarbetet ska vara en viktig del i förändringsprocessen. “

“Regeringen har nu föreslagit att Rikspolisstyrelsen och de 21 polis-
myndigheterna ska organiseras i en myndighet.
Det finns stora fördelar med att samla Polisen i en myndighet. Flera av 
dagens polismyndigheter är för små för att vara rustade på alla områ-
den. Som en myndighet får vi en kraftfullare organisation och kan ar-
beta mer flexibelt. Ledningsstrukturen blir också tydligare när Polisen 
inte längre är uppdelad i många myndigheter. Kort sagt får vi förutsätt-
ningar för en bättre polisverksamhet i hela landet.
Omvandlingen till en myndighet sker dock inte automatiskt. Det är en 
stor verksamhet som ska stöpas om och det kvarstår frågor att reda ut. 
Förändringsarbetet får heller inte bara handla om att rita om ett organi-
sationsschema. Vi måste se det som en möjlighet att ändra rutiner och 
tankesätt.
Det finns tre områden som enligt mig ska genomsyra förändringsarbe-
tet. Dessa områden – lokal förankring, utvecklingsarbete för ett bättre 
resultat och helhetssyn på brottsligheten – går in i varandra.
Polisorganisationsutredningen föreslår att den nya polismyndigheten 
ska bestå av ett huvudkontor och geografiskt indelade polisregioner. 

Utredningen har dock inte tagit ställning till hur många regioner det 
kan bli och var gränserna ska gå.
I dag är polismyndigheterna indelade i sju samverkansområden. Denna 
indelning är väl anpassad till polisverksamhetens krav och det finns 
upparbetade lokala förankringar. Därför föreslår jag att Polisens sju 
samverkansområden ska utgöra grunden för de nya polisregionerna. 
Genom att använda en redan etablerad indelning kan vi snabbare 
komma framåt med en ny organisation. Det är också viktigt att Polisen 
organiseras utifrån verksamhetens krav och inte efter andra faktorer, 
som regionalpolitiska intressen.
Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att utveckla arbetsmetoder och tek-
niskt stöd. När Polisen blir en myndighet skapas förutsättningar att 
decentralisera detta arbete. Därför föreslår jag att delar av utvecklings-
arbetet vid Rikspolisstyrelsen flyttas ut och bedrivs i polisregionerna. 
På så sätt kommer Polisens utvecklingsarbete närmare den lokala verk-
samheten, vilket både kan förbättra innehållet och göra att imple-
menteringen går fortare.
Att Polisen blir en myndighet ska också leda till att lokala exempel på 
förenklade rutiner och förbättrade metoder snabbare sprids i landet. 
Naturligtvis strävar Polisen redan nu efter att vara en organisation där 
vi lär av varandra utan revirtänkande. Men sanningen är att det ibland 
finns betydande skillnader mellan myndigheterna när det gäller med 
vilket tempo nya rutiner och metoder införs. När gränserna försvinner 
ska vi dock kunna sprida goda exempel snabbare och se oss som en 
gemensam myndighet.
För att veta om vi jobbar på bästa sätt måste vi mäta vad vi gör. På så 
sätt kan vi avläsa effekten av våra metoder och dra lärdomar som 
förbättrar resultaten.



Långt ifrån allt polisarbete går dock att enkelt avläsa i siffror. Jag 
välkomnar därför att Brottsförebyggande rådet nu fått ytterligare 
anslag för forskning och utvärdering. Jag föreslår två viktiga områden 
som Brottsförebyggande rådet borde belysa. Dels att ta fram bättre 
metoder för att mäta den brottsförebyggande verksamheten. Dels 
forskning om vad som är möjligt att åstadkomma genom polisarbete 
och vilka förväntningar som därmed är rimliga när det gäller Polisens 
verksamhet.
Utvecklade mätmetoder gör att vi tydligare kan redovisa effekterna av 
brottsförebyggande arbete och bättre bedöma vilka metoder som är 
framgångsrika. Forskning om vad som är möjligt att åstadkomma har 
betydelse för hur Polisen ska prioritera och vilka brottsförebyggande 
krav som ska ställas på andra aktörer i samhället. Det är viktigt att 
samhället har en helhetssyn på hur brott ska bekämpas.
Jag hoppas att Brottsförebyggandet rådet kommer att arbeta med 
detta. Samtidigt ger omorganisationen i sig oss en möjlighet att för-
bättra det brottsförebyggande arbetet. När vi bygger upp den nya 
strukturen måste vi anstränga oss för att skapa bra kontaktytor mellan 
Polisen och samhället i övrigt. Det är en chans vi inom Polisen och 
andra som berörs måste ta till vara. Att stärka den lokala förankringen 
och det lokala samarbetet ska vara en viktig del i 
förändringsprocessen.
Jag ser fram emot de möjligheter omorganisation ger oss att jobba 
effektivare. Det är upp till oss att utnyttja dem fullt ut i 
förändringsarbetet. Allt för att åstadkomma bättre resultat för 
medborgarna.

Bengt Svenson, rikspolischef “



DN 12 okt 2012:
Terrorism.

”Bekämpning av terrorism görs bäst i 
dialog med andra”
“ Tio år sedan Balibombningarna. Vi har arbetat systematiskt för 
att bekämpa terrorismen. Minst lika viktigt är vårt engagemang 
för fred, frihet och försoning runt om i världen, skriver utrikesmi-
nister Carl Bildt och justitieminister Beatrice Ask. Det är så vi kan 
komma åt grogrunden för extremism och det är så vi kan hjälpa 
andra länder att bekämpa terrorism. “

“Tio år har gått sedan bomberna på Bali. Kvällen den 12 oktober 2002 
drabbades Indonesien av en serie terroristattacker. Först inträffade en 
mindre explosion utanför det amerikanska konsulatet i Denpasar, 
huvudorten på ön Bali. Sedan sprängde sig en självmordsbombare till 
döds på en bar i turistparadiset Kuta. Sist – för att fullborda serien – 
detonerade mitt i paniken en 50 kilo tung bilbomb som totalförstörde 
en populär nattklubb i samma kvarter.
202 människor omkom. Sex av dem var unga svenska turister. Bom-
berna på Bali är det terroristattentat som i modern tid drabbat Sverige 
hårdast.
Tio år har nu gått, och under detta decennium har regeringar från båda 
blocken arbetat systematiskt för att utveckla arbetet med att bekämpa 
terrorism, nationellt såväl som internationellt.
Sverige har fått en nationell strategi mot terrorism. Den ursprungliga 
versionen från 2008 har nyligen uppdaterats mot bakgrund av 
erfarenheterna från självmordsbombningen i Stockholm och attentaten 
i Oslo och på Utøya.

De ekonomiska resurserna för Säkerhetspolisen och Polisen har 
successivt förstärkts. En satsning som skett i syfte att stärka brotts-
bekämpningen generellt, men också specifikt för att förbättra förmågan 
att förhindra terroristattentat.
Det internationella samarbetet mot terrorism har intensifierats, och 
genom förbättrat informationsutbyte har Sverige och andra länder 
lyckats avvärja ett antal attacker.
Samtidigt har attentat i vår omvärld och en förändrad hotbild belyst 
behovet av att ständigt utveckla vår förmåga att bekämpa denna typ av 
brottslighet. Sverige är därför pådrivande för att förbättra samarbetet 
mellan myndigheter med ansvar för terrorismbekämpning i olika län-
der. Inom EU har vi stött den strategi för arbetet mot terrorism som 
antogs 2005, liksom utnämningen av en särskild europeisk koordinator 
för dialog med andra länder och multilaterala organisationer. Dess-
utom vill Sverige stärka FN:s engagemang på detta område, och vi är 
en av de största givarna till det arbete mot terrorism som bedrivs av 
FN-organet UNODC (United Nations office on drugs and crime).
Vårt internationella arbete är emellertid inte begränsat till samarbete 
mellan brottsförebyggande myndigheter och specifika aktiviteter för 
att bekämpa terrorism. Minst lika viktigt är vårt generella engagemang 
för fred, frihet och försoning runt om i världen. Det är så vi kan kom-
ma åt grogrunden för extremism och det är så vi kan hjälpa andra 
länder att bekämpa terrorism.
En del av detta är vårt konkreta bidrag till konfliktlösning. Svenska 
soldater och poliser bidrar till stabilisering i det Afghanistan från vilket 
Usama bin Ladin och hans nätverk planerade attentatet mot World 
Trade Center. Svensk personal har under den senaste tioårsperioden 
deltagit i en rad insatser ledda av FN och EU. Och där vi inte bidrar 
med personella insatser kan vi hjälpa till med finansiering, som till 
exempel av Afrikanska unionens fredsbevarande insats i Somalia.



En annan del av detta engagemang handlar om utvecklingssamarbete. 
Sverige är en av världens allra mest ambitiösa biståndsgivare, och det 
finns ett otvetydigt samband mellan utveckling och säkerhet. Länder 
som Afghanistan och Somalia är några av de allra fattigaste staterna på 
jorden, och samtidigt exempel på hur terrorismen har sin grogrund i 
redan utsatta och konfliktdrabbade regioner.
Som medlem i Europeiska unionen är det självklart för oss att EU har 
en viktig roll att spela. Europa ska vara en kraft för de goda värdena 
globalt. Vi vill se en stark och kompetent europeisk utrikestjänst. Vi 
har dragit i gång ett arbete med att ta fram idéer för en europeisk ut-
rikespolitisk strategi, där arbetet mot terrorism naturligtvis är en kom-
ponent. Och vi driver tanken på att etablera ett europeiskt fredsinstitut, 
som ska kunna bidra till konfliktlösning just i de komplexa konflikter 
runt om i världen som alltför ofta utgör en jordmån för våldsam extre-
mism.
En viktig del av arbetet i vardagen handlar också om att överbrygga 
klyftor mellan kulturer, regioner och identiteter. Tillsammans med våra 
EU-partner bedrivs därför ett omfattande globalt arbete för ökad tole-
rans och bättre dialog. Vi kunde alla nyligen se de våldsamma följder-
na av en anstötlig videofilm som lagts på Youtube. Det är för oss 
uppenbart att en sådan film aldrig någonsin kan vara en ursäkt för 
förstörelse och dödande. Och lika tydliga som vi är i vårt avstånds-
tagande från våld, lika självklart är det att vi måste övervinna den brist 
på förståelse och tolerans som annars kan ta sig extrema uttryck.
Vi kommer sannolikt aldrig att helt bli av med terrorismen. Under det 
gångna decenniet har vi gång på gång blivit påminda om vår egen och 
andras sårbarhet. Men vi kan – och vi måste – göra allt som står i vår 
makt för att bekämpa såväl terrorismen som dess grogrund, i Sverige 
likaväl som i andra länder.

I dag arrangeras en ceremoni på Bali. Sverige är representerat. Men 
där finns också anhöriga och deltagare för ett antal andra länder. Det är 
ett uttryck för att terrorismen är en global företeelse och drabbar glo-
balt. Samtidigt finns också en del av lösningen i den globaliserade 
världens ökade internationella samarbete. Tragedin på Bali kan aldrig 
göras ogjord, men viss tillförsikt för framtiden finns ändå i det faktum 
att dagens ceremoni äger rum i ett Indonesien som söker bekämpa 
terrorism, och gör det i dialog och samarbete med Sverige och andra.

Carl Bildt (M), utrikesminister
Beatrice Ask (M), justitieminister

“I korthet. Arbetet mot terrorismen

Detta har Sverige gjort efter Balibombningarna 2002:
Successivt förstärkt de ekonomiska resurserna för säkerhetspolisen och 
polisen.
Antagit och uppdaterat en nationell svensk strategi mot terrorism.
Intensifierat det internationella samarbetet mot terrorism.
Svenska soldater och poliser bidrar till stabilisering i det Afghanistan 
från vilket Usama bin Ladin och hans nätverk planerade attentatet mot 
World Trade Center.
Verkar tillsammans med EU globalt för ökad tolerans och bättre 
dialog. “



DN 14 nov 2012:
DN granskar. Polisen och de kriminella gängen

“Gänget skulle lägga ned – men fortsätter 
begå brott”
“Det kriminella gänget Black Cobra skulle lägga ned – men i 
skymundan fortsätter de att hota, utpressa och begå andra grova 
brott. Det visar DN:s granskning. Polisen har överdrivit sina 
framgångar i kampen både mot Black Cobra och andra krimi-
nella nätverk.”

“I början av sommaren spreds nyheten att Black Cobra skulle lägga 
ned. Efter drygt fem år i Sverige skulle ett av landets mest brottsbe-
lastade gatugäng upphöra. Nyheten fick stort genomslag och spreds 
över hela landet, även i Dagens Nyheter.
Det fanns dock ett problem.
Bilden som spreds var falsk.
DN har under tre månader granskat vad som hänt med Black Cobra 
och hur situationen ser ut i dag. Vi har intervjuat ett 50-tal personer 
inom polisen, åklagarväsendet, forskarvärlden och andra myndigheter. 
Som en av mycket få redaktioner har DN dessutom talat med ett flertal 
personer inom Black Cobra.
Och bilden som framträder är tydlig: Black Cobra existerar – på flera 
håll. Det kriminella gänget fortsätter att bedriva sin brottsliga 
verksamhet i olika delar av landet och begår allvarliga brott som 
dessutom drabbar oskyldiga. DN:s granskning visar att gänget är aktivt 
i Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Örebro län – och inte 
har för avsikt att lägga ned.

– Att vi skulle ha lagt ned är skrattretande, säger en centralt placerad 
person inom Black Cobra.

– Vi har kontroll över många städer i Mellansverige, och då kan ni 
räkna ut antalet själva.
I Stockholm är gänget främst knutna till söderort och västerort. Det 
visar bland annat en hemligstämplad rapport från kriminal-
underrättelsetjänsten. Rapporten är daterad den 14 augusti 2012 och 
handlar om Stockholms län. I analysen slås fast att Black Cobra ”fattat 
tycke för att stanna” och att de systematiskt hotar vittnen för att 
undkomma åtal.
Tre personer i Black Cobra sitter just nu häktade för försök till 
utpressning mot ett företag i södra Stockholm. De kunde fångas av 
rättsmaskineriet genom en bevisprovokation.
DN:s kartläggning visar samtidigt att polisens kamp mot gängen – 
och Black Cobra – inte alls varit så framgångsrik som polisen hävdat 
utåt. Polisen har vid upprepade tillfällen överdrivit sina framgångar.
Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm, gav i januari 
2010 sken av att Black Cobra snart var nere för räkning.
”Vi är på väg att slå ut dem”, sa hon exempelvis till lokaltidningen 
Mitt i.
Men det var fel.
När hon yttrade orden fanns det en tydlig underrättelsebild som 
pekade i en helt annan riktning: Att Black Cobra i själva verket höll på 
att växa. Detta hade minst en person – som arbetade mycket nära 
länspolismästaren – god insikt i.
Detta framgår av ett skriftligt underrättelsedokument från slutet av 
december 2009, enligt en ännu opublicerad forskningsrapport av 



polisen Stefan Holgersson, som jämfört bilden som polisen presenterar 
med det faktiska utfallet.
Faktum är att Black Cobra under 2010 var ett av de sju mest 
framstående gatugängen i Sverige, enligt en kartläggning av polisens 
sektion mot gängkriminalitet, SGI. Och sett till antalet fullvärdiga 
medlemmar var de överlägset störst.
I intervjun med Carin Götblad i Mitt i från januari 2010 berättade hon 
om satsningen ”Operation Serum” som polisen inledde efter 
sommaren 2009. Enligt Götblad var tanken att få personer med 
anknytning till Black Cobra dömda för brott.
”Vi har tryckt tillbaka dem rejält. Vi har mer än halverat dem”, sa hon.
Men Operation Serum gjorde inte att medlemsantalet i Black Cobra 
minskade. Det visade den kartläggning som polisens egen 
underrättelsetjänst gjorde.
Insatsen var i själva verket inte alls ett hårt slag mot grupperingen, 
menar Stefan Holgersson. I över hälften av fallen hade Black Cobras 
medlemmar dömts för relativt lindriga brott som olovlig körning och 
enklare narkotikabrott.
DN rapporterade redan 2006 att Stockholmspolisen felaktigt utmålat 
en särskild satsning mot den organiserade brottsligheten – Nova – som 
en succé. I efterhand medgav Carin Götblad att domar redovisats 
felaktigt. Men trots den kritik som kom 2006 har polisen alltså fortsatt 
att överdriva.
Stefan Holgerssons forskningsresultat visar att polisen systematiskt 
skönmålar verkligheten.
– Polisen har en stor press på sig att lösa en mängd olika saker. Och 
det man har gjort de senaste åren är att satsa mer på imagen och 

fasaden. För då kan man göra uppdragsgivaren, regeringen, nöjd, säger 
Stefan Holgersson.
Carin Götblad säger till DN att hon inte alls gett en felaktig bild av 
gängbekämpningen och arbetet med att slå ut Black Cobra.
–  Naturligtvis lämnar vi inte avsiktligt fel uppgifter och jag avvisar 
naturligtvis den bild Holgersson ger, säger Carin Götblad.

– I fallet om Black Cobra vill jag påstå att resultatet ju visar vem som 
har rätt – vi slog ut dem
Nästa del: Den svarta trenden som pressar Sverige.

Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se”

“ Nätverket bildades i Danmark för 13 år sedan
Gatugänget Black Cobra bildades i Danmark 1999. 2005 flyttade flera 
danska medlemmar till Rosengård och två år senare började gänget 
etablera sig i Sverige. Först i Malmö. I stället för att närma sig enskil-
da individer rekryterade Black Cobra lokala kriminella nätverk. Allt 
för att växa sig så starka som möjligt – så snabbt som möjligt.
2010 hade de sammanlagt 73 fullvärdiga medlemmar. Varje medlem 
hade då i snitt 13 domar på sig, mestadels för narkotika-, trafik- och 
våldsbrott, enligt polisen. I maj 2012 kom beskedet att de skulle lägga 
ned. “
“I morgon: Ny digital satsning.”

mailto:marijana.dragic@dn.se
mailto:marijana.dragic@dn.se


DN 15 nov 2012: 

”Polisens arbete ger resultat”
“Klas Friberg, rikskriminalchef, står fast vid att polisen är fram-
gångsrik – trots att gängbrotten ökar. “

“Utvecklingen i den undre världen och flera insatta menar att polisen 
och regeringen måste sluta skönmåla verkligheten – om trenden ska 
vändas. Men Rikskriminalens chef Klas Friberg, betraktar arbetet som 
framgångsrikt.
Hur skulle du beskriva polisens kamp mot den organiserade 
brottsligheten?
– Jag menar att det är en framgång. Vi har en betydligt bättre bild av 
de stora aktörerna inom den organiserade brottsligheten i dag än för 
fem år sedan. Nu är det vårt jobb att fortsätta försvåra för dem att 
fortsätta med sin grova organiserade brottslighet.
Om du säger att ni är framgångsrika så undrar jag vad du jämför 
med?

– Om vi säger att ett mått är att ta pengarna, så kan ni se om vi tar mer 
pengar i dag.
Jag har flera exempel som visar att utvecklingen går åt fel håll: 
fler skjutningar på allmän plats, fler som dör i kriminella 
konflikter, utpressningsfallen ökar, gängen ökar. Kan du ge mig 
några konkreta exempel på där utvecklingen går åt rätt håll?
– Assistansbedrägerier är en sådan verksamhet som vi arbetat 
gemensamt för att komma åt. Vi kan också ge siffror på hur mycket 
pengar vi har förverkat och beslagtagit inom de olika myndigheterna. 
Och kvalitativa bedömningar, som att vi har en bättre bild av vilka vi 

ska arbeta mot. Det är en professionell bedömning av de samverkande 
myndigheterna.
Och den bedömningen är att det går åt rätt håll?
– Den organiserade brottsligheten påstår vi inte minskar – tvärtom så 
ökar den. Det finns flera sociala, ekonomiska skäl till det. Vi har sedan 
2008 en mobilisering mot grov organiserad brottslighet. De metoder 
och det sätt vi arbetar på är mycket bättre än för fyra år sedan. Min 
bedömning är att den organiserade brottsligheten annars hade ökat 
ännu mer.

– En del av de saker som ökar beror på de åtgärder som vidtas, och 
som innebär att det uppstår oro inom kriminella gäng eftersom vissa av 
huvudspelarna slås ut, sätts i fängelse förlorar pengarna alternativt 
tappar marknad. Då har våldströskeln sänkts och man har större 
benägenhet att skjuta på varandra. Därmed har jag inte sagt att vi ska 
sluta jobba som vi gör. “



DN 15 nov 2012:

“Kriminella gäng står för allt fler grova 
brott”
“Polisen och regeringen vill gärna visa upp bilden av att de beseg-
rar de kriminella gängen. Men sanningen är att de gängrelaterade 
brotten ökar, visar DN:s granskning. Trenden går åt helt fel håll – 
och inget pekar på att det ska vända. “

“Som DN rapporterade i går har polisen systematiskt skönmålat kam-
pen mot det kriminella gänget Black Cobra och den organiserade 
brottsligheten. Black Cobra finns kvar – trots besked tidigare i år om 
att gänget skulle lägga ned.
De fortsätter att begå grova brott och finns i flera städer i Sverige.
Men det är inte bara polisen som spridit bilden av att den organiserade 
brottsligheten tryckts tillbaka.
Det gör också regeringen.
När DN intervjuade justitieminister Beatrice Ask nyligen framförde 
hon att polisens resultat över lag inte är tillräckligt bra – med ett 
undantag:
– Vi har sedan 2007 mobiliserat mot grov organiserad brottslighet. Jag 
vågar påstå att vi med viss framgång har bekämpat en typ av krimina-
litet när det gäller den typen av brott. Det är bra, men resurskrävande, 
sade Ask till DN:s Kristoffer Örstadius.
Den bilden visar inte hela sanningen.
DN har talat med många poliser och personer inom rättsväsendet om 
hur situationen ser ut i dag. Och de menar att utvecklingen går åt fel 

håll, trots alla satsningar och resurser som plöjts ner för att minska den 
organiserade brottsligheten.
– Jag tror inte att allmänheten är medveten om hur allvarligt det är, 
säger Amir Rostami, kriminalkommissarie på länskriminalpolisen och 
sociolog som studerar gängkriminalitet.

– Man kan dra slutsatsen att gängkriminaliteten ökat om man tittar på 
viktiga variabler som grupprelaterad våldsbrottslighet, antal 
grupperingar och antal gängmedlemmar. Där allt pekar uppåt.
Det finns statistik som visar på den svarta trenden:
Fler skjutningar på allmän plats.
Fler hot mot vittnen och offer.
Fler fall av utpressning.
Och Amir Rostami får medhåll av andra inom polisen, som av rädsla 
för repressalier inte vill träda fram med namn.
– Det känns som om vi utkämpar krig på alla håll och kanter. Antalet 
aktörer inom den organiserade brottsligheten är så oerhört stort och det 
finns så mycket att göra, som vi inte ror i land, säger en polis med 
mångårig erfarenhet av gängbekämpning.
Nästan nio av tio fängelsedömda gängmedlemmar återfaller i brott. 
Och allt fler personer i fängelset har kopplingar till kriminella gruppe-
ringar, enligt en statlig utredning från 2010.
Faktum är att det dödliga våldet minskar generellt i Sverige – medan 
trenden i den undre världen är den motsatta. Där dör allt fler.
I dag har minst vart tionde mord koppling till kriminella konflikter, 
enligt Sven Granath, forskare på Brottsförebyggande rådet, Brå.
Ökningen kan bero på att fler lockas in i den undre världen.



– Att det finns en större illegal ekonomi och en större narkotikamark-
nad totalt sett kan göra att det finns mer pengar i den kriminella värl-
den, vilket gör att fler tänker sig en karriär i det, säger Sven Granath.
Det är dessutom så att kriminella lockas att begå brott i Sverige på 
grund av att myndigheterna inte samarbetar tillräckligt.
Det framgår av en rapport från 2011 från Nationella underrättelse-
centret, NUC. En annan faktor som lockar sägs vara relativt låga straff.
När Brå utvärderade polisens insatser 2009 konstaterades att de ”inte 
nämnvärt påverkat brottsligheten men däremot enskilda personer inom 
organiserad brottslighet”.
Men när polisen talar om en framgångsrik bekämpning av den orga-
niserade brottsligheten ges inte en komplett bild.
Frågan om vilken effekt satsningarna haft på den organiserade brotts-
ligheten besvaras inte.
Eller som Brå konstaterar i en analys av en myndighetsgemensam 
satsning mot grov organiserad brottslighet:
”2010 är en framgångssaga om resultatet är högre än 2009, 2011 blir 
ett segertåg om resultatet ligger högre än 2010 och så vidare. Detta 
säger emellertid att man i stort sett gjorde samma sak som förra året 
om än något bättre”, skriver Brå.
Polisen mäter till exempel antal fängelseår som utdöms och mängden 
beslag – men sätter inte siffrorna i ett större sammanhang där den 
organiserade brottslighetens storlek framgår.
Därför säger inte statistiken mycket om vilken påverkan polisens in-
satser haft på gängkriminaliteten i stort.
Det är ändå dessa resultat som skickas till regeringen, som i sin tur 
sprider bilden vidare. Under tiden som polisen och regeringen beskri-

ver gängbekämpningen som en framgång växer sig de kriminella 
nätverken allt starkare.
Trenden är alltså dyster.
Men polisen har ändå gjort vissa framsteg. Det så kallade Södertälj-
enätverket har pressats tillbaka tack vare en ihållande insats från 
polisen och andra myndigheter.
Många är överens om att den insatsen är en förebild för hur polisen ska 
jobba mot gängen.
Flera personer inom polisen som DN talat med känner ändå 
frustration.
– Ibland kan man känna att det finns många politiska poäng att plocka. 
Men sanningen ligger ofta långt därifrån. Detta gagnar inte någon. Vi 
måste acceptera hur bilden ser ut och ta ett ärligt tag, säger en polis.

Marijana Dragic  marijana.dragic@dn.se “

“DN:s granskning
Black Cobra meddelade i våras att det kriminella nätverket hade 
upphört. Men DN avslöjade i går att nedläggningsbeskedet var falskt 
och att Black Cobra fortsätter att begå grova brott.
DN har också berättat att polisen har överdrivit sina framgångar i 
kampen både mot Black Cobra och andra kriminella nätverk.”
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DN 17 nov 2012:

“Ministern: Jo, det ökar – men vi har bättre 
koll”
“Trots att antalet gängmedlemmar och den gängrelaterade brotts-
ligheten ökar tycker justitieminister Beatrice Ask att satsningen 
mot grov organiserad kriminalitet har varit lyckad. Hon välkom-
nar DN:s granskning av Black Cobra. – Mycket återstår att göra.”

“Dagens Nyheter har i flera dagar granskat den misslyckade kampen 
mot det kriminella nätverket Black Cobra. Artiklarna visar att polisen 
systematiskt har skönmålat resultatet av insatserna.
Regeringen vill gärna visa upp bilden av att de besegrar de kriminella 
gängen. Sanningen är att de gängrelaterade brotten ökar och att antalet 
gängmedlemmar blir fler. Samtidigt anser justitieminister Beatrice Ask 
(M) att regeringen och polisens satsning har varit lyckad.

– Det är bra att man belyser den här kriminaliteten. Det är ingen som 
påstår att den organiserade brottsligheten har minskat när man säger 
att vi har gjort vissa framsteg när det gäller arbetet mot organiserad 
brottslighet.
Det finns inga tecken på att antalet gängmedlemmar minskar. 
Hur kan du då säga att satsningen har varit framgångsrik?
– Brå (Brottsförebyggande rådet, reds anm) har konstaterat att i 
jämförelse med tiden innan vi satte i gång vårt arbete har vi nu bättre 
kunskap om hur utvecklingen ser ut och vad som händer. Man har 
lagfört och hämtat hem mer av de kriminellas vinster.
Men antalet gängmedlemmar har ju inte minskat.

– Jo, det ökar ju. Men vi har bättre koll på detta. Jag menar att Brå 

ändå har visat att vi är bättre rustade i dag än tidigare. Däremot har 
inte den kriminaliteten minskat. Tvärtom så söker den sig nu delvis 
nya vägar, exempelvis med bluffakturor.
Men hur kan du säga att satsningen har varit framgångsrik när 
det visar sig att antalet gängmedlemmar ökar?
– Det är väl framgångsrikt om man faktiskt lagför personer och att vi 
dessutom får ökad kunskap om att arbeta mot den här problematiken.
Men antalet gängmedlemmar är väl ändå en viktig variabel?

– Jag ifrågasätter inte dig. Det är ingen som har påstått att 
kriminaliteten minskat. Vad jag påstått är att vi faktiskt har blivit bättre 
på att angripa den här kriminaliteten. Mycket återstår att göra.
DN har talat med många poliser och personer inom rättsväsendet som 
menar att utvecklingen går åt fel håll, trots alla satsningar och ökade 
resurser. Många är frustrerade.
I början av sommaren spreds nyheten att Black Cobra skulle lägga 
ned. DN:s granskning har visat att det kriminella gänget fortsätter att 
begå grova brott och att polisen har överdrivit sina framgångar.
– I DN:s artikel hänvisas till ett uttalande av förre länspolismästaren. 
Lösryckta uttalanden får stå för den som uttalar dem. Jag tror att det 
var de intryck som länspolismästaren hade vid det tillfället. Man kan 
ju ha fel i bedömningarna också. Jag vet inte, säger Beatrice Ask.
Vid samma tillfälle fanns tecken på att Black Cobra var stora.

– Jo, men du får fråga henne om hur hon gjorde den bedömningen.
Men du är ju hennes chef.
– Min grundinställning är att information ska vara så korrekt som 
möjligt. Vi ska beskriva saker för vad de står för. Men det gäller också 
för medierna att se det utifrån varje tid. Denna kriminalitet ändrar sig 



hela tiden. Man ska inte vara säker på att det ser ut så här. 
Kriminaliteten tar sig hela tiden nya uttryck. Man gör klokt i att vara 
lite luddig ibland.
Men om underlagen är felaktiga?
– Jag har inte fått någon rapport till mig som säger att man i 
Stockholm har lagt ner Black Cobra. De underlag jag har fått ger inte 
den typen av tvärsäkra uttalanden. Jag tror att det är viktigt att vara så 
saklig och tydlig som möjligt. Jag är snarare lagd åt det hållet att jag är 
tråkigare. Jag gör mindre sensation av saker. Man ska vara försiktigare 
med att skryta om sakernas tillstånd.
När jag intervjuade dig nyligen var du missnöjd med polisens 
resultat generellt – men du skröt om just satsningen mot grov 
organiserad brottslighet.

– Det är ett faktum att vi är betydligt bättre i dag på att arbeta mot grov 
organiserad brottslighet.
Men det finns ju...
– Nämen. Lyssna nu då! Vi är bättre på det. Vi åstadkommer mer. Vi är 
bättre rustade på att klara detta utanför storstadsområdena än tidigare. 
Vi har också gjort enskilda insatser som varit lyckade. Vi har en bättre 
bild. Men det innebär inte att vi minskat problemen tillräckligt mycket. 
Det här är ett pågående arbete. Man måste ju kunna ha nyanser.
Som DN rapporterat i veckan ökar den gängrelaterade brottsligheten – 
och inget pekar på att trenden är på väg att vända. Bland annat 
inträffar fler skjutningar på allmän plats och fler fall av utpressning.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “
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DN 18 nov 2012:

“Krav på kraftsamling mot kriminella 
nätverk”
“För lite har gjorts det krävs en kraftsamling mot de kriminella 
nätverken och större resurser till Rikskriminalen. Det säger flera 
tunga politiker efter DN:s granskning av det kriminella nätverket 
Black Cobra.”

Antalet gängmedlemmar ökar, polisen har skönmålat kampen mot den 
organiserade brottsligheten och Black Cobra är inte, som tidigare på-
ståtts, besegrat. Det har DN kunnat visa i en specialgranskning av den 
grova gängkriminaliteten.
– Det är allvarligt att polisen ger regeringen och allmänheten felaktiga 
underlag och en felaktig bild av vad som uppnås. Det inger inte förtro-
ende för polisens arbete och förmåga att hantera detta, säger Maria 
Ferm (MP), rättspolitisk talesperson.
Såväl Socialdemokraterna som Folkpartiet betonar vikten av en natio-
nell satsning mot den grova ekonomiska brottsligheten.
– Vi anser att de insatser polisen har gjort mot den grova organiserade 
brottsligheten inte varit tillräckliga. Därför vill vi ge ytterligare resur-
ser till Rikskriminalen, 70 miljoner för i år, för att ta ett nationellt 
grepp. Dessutom har vi drivit frågor om hårdare vapenlagstiftning och 
bättre avlyssningsmöjligheter, säger Morgan Johansson, rättspolitisk 
talesperson för S.
Johan Pehrson, med samma roll i Folkpartiet, är också för en natio-
nell kraftsamling:
– Vi vill permanenta den insats som pågår i Malmö som en nationell 
insats. Nätverken som man stöter på i Malmö finns också runt om i 
hela Sverige. Den grova organiserade brottsligheten är länsöverskri-
dande, en nationell angelägenhet. Jag har frågat statsministern om det 

inte är dags att vi tar ett regeringsbeslut om att ge Rikskriminalpolisen 
i uppdrag att bedriva kampen mot grov organiserad brottslighet under 
ett nationellt paraply.
Caroline Szyber (KD) pekar på vikten av förebyggande åtgärder:
– Jag har rest mycket ute i landet och det är många unga som säger att 
det ibland är lättare att gå med i ett gäng än att få ett jobb. Det är 
mycket problematiskt, säger hon och betonar samtidigt vikten av att 
polisen arbetar med rätt saker:
–  Vi har en ny sorts brottslighet. Det är viktigt att man har kunskap 
om den. Därför är det olyckligt om saker filtreras eller överdrivs, men 
det är också viktigt att våga ompröva och tänka nytt, att göra goda 
analyser och fokusera på rätt saker. De samverkansprogram som 
funnits i till exempel Stockholms län har haft effekt.
Lena Olsson, rättspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, betonar också 
vikten av förebyggande åtgärder:
– Det grundläggande är den ökande ekonomiska och sociala ojämlik-
heten som ger en grogrund vilken gör det lätt att rekrytera ungdomar 
till kriminalitet.
Johan Linander (C) konstaterar att i perioder har polisen i till exem-
pel Danmark genom en intensiv bevakning, och i Sverige genom ut-
hålliga projekt som i Södertälje, lyckats slå tillbaka gängkriminaliteten:
– Man är naiv om man tror att vi kan nå en situation där vi inte har 
någon grov organiserad brottslighet i landet. Men det gäller att gå på 
dem som sitter i toppen, och pressa tillbaka den organiserade brottslig-
heten så att den inte får någon påverkan på samhällsfunktionerna. I 
Sverige är den ännu inte så stark att den tar sig in i rättsväsendet eller i 
kriminalvården. Gör den det är samhället illa ut, säger Johan Linander.
DN har utan resultat sökt en rättspolitisk talesperson för Sverigedemo-
kraterna.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se  “

mailto:staffan.kihlstrom@dn.se
mailto:staffan.kihlstrom@dn.se
mailto:kristoffer.orstadius@dn.se
mailto:kristoffer.orstadius@dn.se


DN 19 nov 2012:
Narkotikanätverk sprängt. Kokainliga åtalas: 

”Handeln har varit särskilt hänsynslös”
“Polisen har sprängt en liga som har sålt kokain till ett stort antal 
kunder i Stockholmsområdet. Huvudmännen i narkotikaligan var 
tidigare okända för polisen och har framstått som skötsamma 
unga män. “

“– De vill ha ett gott liv. Pengarna ska fort in i plånboken, säger krimi-
nalinspektör Ann Hansson som tillsammans med kriminalinspektör 
Sten Bergkvist har arbetat med utredningen.
I dag åtalas fem män i ligan och tio kunder.
Innan männen greps verkar de ha lyckats få in stora summor pengar. 
Polisen har funnit cirka 100 000 kronor i kontanter, flera fina bilar, 
bland annat en Audi Q7, som värderas till 700 000 kronor, och en 
Rolexklocka.
Männen är mellan 22 och 27 år gamla. Flera av dem är vänner sedan 
lång tid tillbaka. En av dem åtalas för att ha en egen cannabisodling, 
medan de övriga för att vara inblandade i en organiserad försäljning av 
kokain.
De flesta har haft stadiga jobb och den utpekade ledaren har familj 
med ett nyfött barn. Om de fälls kan de räkna med flera års fängelse.
Sten Bergkvist berättar att ligan har ansträngt sig för att inte bli upp-
täckt av polisen. De har haft ett stort nätverk av kunder, men varit för-
siktiga med att sälja till obekanta personer. Den utpekade huvudman-
nen har oftast inte själv befattat sig med narkotikan. Bevisen mot 
honom består främst i avlyssnade telefonsamtal.

Under honom har en 25-årig man tagit emot beställningar från kunder. 
Han har bestämt tid och plats för leverans av kokainet, och sedan har 
ytterligare en person lämnat narkotikan till kunderna. Kokainet har 
levererats i påsar med två gram, som har kostat mellan 1 800 och 2 000 
kronor.
– De har använt olika telefoner för olika kontakter och de har ofta bytt 
lurar och sim-kort, berättar Sten Bergkvist.
Enligt utredningen har ligan hanterat minst 600 gram kokain. Polisen 
har beslagtagit kokain hos några av männen. Under spaning har de 
också hittat gömmor med kokain ute i olika skogsområden.
En av de misstänkta erkänner sin egen inblandning men vill inte 
namnge några andra. De andra nekar till det mesta, men har inte velat 
berätta så mycket i förhören.
– Men bedömning är att vi har fått tag på alla personer i den här ligan. 
Däremot har vi inte lyckats binda de personer som har levererat koka-
inet till ligan. Vi tror oss veta vilka de är, men de befinner sig 
utomlands nu, säger Sten Bergkvist.
Både han och Ann Hansson menar att bevisläget mot de åtalade är 
gott. Däremot är de osäkra på hur långa straffen blir eftersom dom-
stolarna nyligen har börjat tillämpa en ny praxis. Förr var storleken på 
beslagen helt avgörande.
– Nu tittar domstolarna mer på hur organiserad och hänsynslös han-
deln har varit. Det här handlar om väldigt organiserad handel, även om 
det inte är de allra största beslagen, säger Ann Hansson.
Hon menar också att handeln har varit särskilt hänsynslös eftersom 
kokainet har spätts ut med ämnen som i sig kan vara farliga för männi-
skor.
Rättegången börjar den 27 november och beräknas pågår fram till den 
20 december. Fyra av de åtalade har suttit häktade sedan maj-juni.
Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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“Fakta.
Här är de fem utpekade personerna i ligan
Huvudmannen, 27 år och småbarnsfar. Utpekas som organisatören. 
Nekar.
Kundmottagaren, 25 år. Tog emot beställningar från kunderna. 
Arrangerade mötesplatser för leveranser och kontaktade sedan 
leverantören.
Leverantör, 22 år. Mötte kunderna, levererade kokainet i påsar om två 
gram till ett pris av 1 800–2 000 kronor styck.
Leverantör, 27 år. Tog över när förste leverantören greps i maj.
Odlare, 27 år. Har enligt polisen endast hållit kontakt med 
huvudmannen. Har haft större cannabis-odlingar i en lada i Gävleborgs 
län. Enligt polisen ska de ha gett mellan 5 och 6,5 kilo. “



24 nov 2012:
Trafiksäkerhet.

“Trötta förare ska stoppas med nya 
metoder”
“ Snart kan den som inte är tillräckligt utvilad bakom ratten åka 
dit. Polisen är på väg att ta fram konkreta metoder för att kunna 
bevisa när en förare varit så trött att det är farligt att köra. “

“Varje år inträffar åtskilliga trafikolyckor för att bilförare varit ut-
tröttade och somnat bakom ratten. Trötthet beräknas orsaka eller bidra 
till mellan 20 och 30 procent av alla trafikolyckor.
Att vara riktigt sömnig är nästan som att ha 0,8 promille alkohol i blo-
det. Man vinglar och kör över mittlinjer – olycksrisken ökar drama-
tiskt.
Men det är mycket svårt att fälla en bilförare för detta om han eller 
hon nekar till att ha varit trött. Polisen undviker då att lägga ned arbete 
på detta. Trötthet som olycksorsak är därför kraftigt underrapporterad.
– Nästan ingen erkänner att de varit för trötta. I stället skyller de på ”en 
älg”, ”ett rådjur” eller att ”en bil tvärbromsade”, säger Bengt Svens-
son, kommissarie på Rikspolisstyrelsen.
Nu startar ett projekt som ska ge polis och åklagare bättre möjligheter. 
En expertgrupp ska ta fram en definition av vad lagen menar med 
trötthet, samt hjälpmedel för att bevisa detta. En trött förare ska där-
efter kunna dömas för vårdslöshet i trafik.

– Syftet är att definiera begreppet uttröttning så att det håller som bevis 
i domstol. Men vi ska också ge alla bilförare hjälp att veta när de är för 

trötta för att köra, säger Anna Anund, forskare på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut.
Hon leder gruppen med representanter för Transportstyrelsen, Trafik-
verket, polis, åklagare, Stressforskningsinstitutet och Sahlgrenska 
sjukhuset. Ett hjälpmedel för polisen kan bli ett frågebatteri om trötthet 
och bilkörning, som polisen direkt på plats ska ställa till bilföraren.
Får polisen inte fram trovärdiga svar från föraren ska polisen kunna 
gå till anhöriga och arbetsgivare.
Det finns också andra sätt att mäta trötthet på. En metod är att titta på 
förarens ögonrörelser och hur länge ögonen blir slutna under blink-
ningar.
En annan är att mäta hjärnvågor (EEG) för att se hur sömnig föraren 
är. Metoderna är dock enligt Anna Anund knappast användbara som 
hjälpmedel vid vägkanten.
Torbjörn Åkerstedt, chef för Stressforskningsinstitutet på Stockholms 
universitet och chef för en forskargrupp om stress på Karolinska insti-
tutet, förklarar att metoderna har använts i forskningssyfte:
– Och de är säkert bra för att lära polisen hur man visar på trötthet. 
Däremot kanske inte en bilförare vid vägkanten är så intresserad av att 
polisen ska sätta på honom trådar på huvudet. Men vi ska ta upp de här 
sakerna i gruppen, säger Torbjörn Åkerstedt.
Det finns dock, berättar Bengt Svensson på Rikspolisstyrelsen som 
också sitter med i utredningsgruppen, bilföretag som utvecklar lik-
nande hjälpmedel för förarna. Det är kameror i bilen som känner av 
förarens ögonrörelser och ger varningssignaler då ögonen börjar 
”dippa”.
Det kan också bli nödvändigt att se om nuvarande lagstiftning räcker 
till, säger Bengt Svensson.



– Är den tillräckligt skarp? Yrkesförare har en gräns för hur länge de 
får köra. Men som privatbilist kan man köra hur många timmar som 
helst. Dessutom skyller förare som av oförklarlig anledning kört av 
vägen ofta på andra saker än trötthet. Det behövs en tydligare lagstift-
ning.
18 procent av de manliga bilförarna och 12,6 procent av de kvinnliga 
har somnat eller nästan somnat vid ratten under det senaste året, enligt 
Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät från 2011.

23,4 procent av de 20–24-åriga männen och 22,2 procent av de 25–
54-åriga männen svarade att de somnat eller nästan somnat vid ratten.

Gunnar Sörbring gunnar.sorbring@dn.se “
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24 nov 2012:

“Sexhandel.”
”Minska efterfrågan. Sexköpslagen har inneburit stora framsteg i 
arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige. Nu är det 
dags för Sverige att värna om kvinnor i prostitution och männi-
skohandelsoffer i hela världen. Vi bör följa Norges exempel att 
kriminalisera medborgares sexköp utomlands, skriver represen-
tanter för tre kvinnoförbund i alliansen.”

“Av regeringspartierna är Kristdemokraterna hittills det enda partiet 
som motionerat om kriminalisering av sexköp utomlands (sedan 
2009). Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har också 
motionerat i frågan. Nu ställer sig Centerkvinnorna, Kristdemokratiska 
kvinnoförbundet och Liberala kvinnor bakom kravet om kriminalise-
ring av svenska medborgares sexköp utomlands.
Det är hög tid att svenska medborgare inte längre lagligt kan medverka 
till den globala människohandel som ligger bakom att 1,2 miljoner 
kvinnor och barn köps och säljs varje år. Det är också dags att sluta 
acceptera det omfattande våld som förekommer mot kvinnor i så 
kallad frivillig prostitution. Det enda sättet att minska utnyttjandet av 
kvinnor i prostitution, människohandel och sexslaveri är att arbeta mot 
efterfrågan – det vill säga att kriminalisera köparna som skapar ut-
budet.
Att å ena sidan ha en lagstiftning som kriminaliserar sexköp nationellt, 
och sedan se åt andra hållet när svenska medborgare i stället reser 
utomlands för att köpa sex av ännu mer utsatta kvinnor är hyckleri och 
dubbelmoral. Både kvinnor som blir sålda till människohandel och de 
som säljer sig själva i ”frivillig” prostitution är i stort sett alltid 

marginaliserade och fattiga kvinnor, utan alternativ till annan försörj-
ning.
Ökad globalisering och turism medför nya utmaningar när sexhandeln 
alltmer överskrider nationella gränser. Med globaliseringen följer ock-
så ökade krav på medborgares beteenden över gränser. Att exportera 
sexköpen utomlands där kvinnor är ännu mer utsatta är inte accepta-
belt. Här måste Sverige sätta en tydlig markering.
Det vanligaste argumentet mot kriminalisering av sexköp utomlands 
är den så kallade dubbla straffbarheten, det vill säga kravet på att en 
handling som begås i ett annat land måste vara brottslig både där och i 
Sverige för att någon ska kunna fällas. Dock kan sedan 2005 svenskar 
dömas för sexualbrott mot barn i utlandet, men inte de som köper 
sexuella tjänster av vuxna prostituerade. Man kan också bli dömd för 
grova våldsbrott samt ekonomiska brott över gränserna. Uppenbar-
ligen ser Sverige på ekonomiska brott som mer allvarliga brott än 
utnyttjande av en maktobalans och köp av fattiga kvinnors kroppar.
Centerkvinnorna, Kristdemokratiska kvinnoförbundet och Liberala 
kvinnor framhåller att Sverige inte längre kan gömma sig bakom 
argumentet om dubbel straffbarhet. Det är en fråga om prioriteringar 
och politisk vilja.
Självklart ska barn skyddas mot sexköp, men varför kan Sverige se det 
kritiska behovet av att skydda en 17 ½ -åring med internationella 
samarbeten samtidigt som en 18 ½-åring inte ska ha några rättigheter? 
Att köpa henne är plötsligt inte ett våldsövergrepp, inte ens om hon är 
utsatt för människohandel, i vilket fall hon inte bara utsätts för över-
grepp, utan även om upprepade våldtäkter utan möjlighet att förändra 
sin situation. Är inte det en form av brott mot mänskliga rättigheter?
Det är Sveriges ansvar att följa Norge i en progressiv lagstiftning som 
banar vägen för fler länder. Endast så kan den ofattbart grymma 



människohandeln minska, och endast så kan vi få ett slut på det våld 
som dagligen sker mot prostituerade kvinnor världen över, även på 
lagliga bordeller – med lagens välsignelse.
Nu uppmanar vi regeringen att följa Norges exempel, och ställa sig 
bakom Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna och 
Folkpartiets Liberala kvinnor för att kräva kriminalisering av svenska 
medborgares sexköp – även utomlands.
Nästa steg är för Sverige att slopa kravet på dubbel straffbarhet, så att 
svenskar kan dömas i Sverige för sexköp utomlands. Att utnyttja 
kvinnors maktobalans, utsatthet och fattigdom är lika förkastligt var 
det än sker, och sexbrott och prostitution kan inte separeras från 
människohandel. Det är dags att regeringen tar denna fråga på allvar. 
Sverige kan bättre.

Maria Fälth, Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Gunilla Hjelm, Centerkvinnorna 
Anna Steele, Liberala kvinnor “

“Fakta.
Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408) kallas i var-
dagligt tal för sexköpslagen och trädde i kraft den 1 januari 1999. När 
lagen infördes antogs den ha en avskräckande effekt på sexköparna.
Den 2 juni 2010 presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell 
tjänst, som var en utvärdering av de första tio åren med sexköpslagen.
Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst haft av-
sedd effekt och bidragit till att förebygga prostitution och människo-
handel för sexuella ändamål.
Den 1 juli 2011 höjdes straffmaximum för köp av sexuell tjänst från 
fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
Källa: regeringen.se. “



26 nov 2012 Ledare:
Sexköp utomlands.
“Populistiskt och principlöst”
“Om man byter ut ordet ”sexköp” mot ”aborter” och landet Sverige 
mot något av de många i Europa där abort inte är tillåtet, närmar man 
sig ett av de problem som debattskribenterna helt svischar förbi i lör-
dagens DN Debatt-artikel. Det är företrädare för tre borgerliga kvinno-
förbund, Centerns, Kristdemokraternas och Folkpartiets, som nu gör 
gemensam sak med de rödgröna kvinnorna och föreslår att svenska 
medborgares sexköp utomlands kriminaliseras.
Det är ingen liten sak. Sverige är en del av en juridisk omvärld där 
dubbel straffbarhet är ett slags överordnad huvudprincip. Det innebär 
att man inte kan straffas för något som inte är brottsligt i det land 
brottet begås. Att en kvinna från Malta, Irland eller Polen inte kan 
straffas om hon genomgår en abort i Sverige. Att en svensk som rökt 
cannabis i Amsterdam inte kan straffas även om han fortfarande är 
flummig när han trillar över den svenska gränsen. Eller om han en 
halvtimme tidigare rest sig från en säng hos en prostituerad i Helsing-
ør.
För vissa brott har vi i Sverige valt att göra undantag. Kvinnlig köns-
stympning är olagligt även om man åker till Somalia för att få det ut-
fört. Den som reser till Afghanistan och gifter sig med en tioåring får 
inte status som gift, utan som brottsling, i Sverige.
Nu vill alltså företrädare för sex kvinnoförbund inlemma sexköp i 
samma universella brottspaket. Resonemanget är lika spretande som 
fenomenet prostitution. För det är förstås en våldsam skillnad på ex-
empelvis Tysklands skattepliktiga och pensionsberättigande bordellan-
ställda och asiatiska sexarbetare som fallit offer för människohandlare.
Men i debattartikeln görs inga distinktioner. ”Både kvinnor som blir 
sålda till människohandel och de som säljer sig själva i ’frivillig’ 
prostitution är i stort sett alltid marginaliserade och fattiga kvinnor, 

utan alternativ till annan försörjning.”
Men det är en avgrund mellan kvinnor i människohandel som i ”Lilja 
4-Ever” och låt säga danska eller tyska prostituerade utan missbruks-
problem. Det är inte en gradskillnad av frivillighet, det är en artskill-
nad.
De debattskrivande kvinnorna har rätt i att det finns kvinnor som 
saknar andra möjligheter till försörjning. Men om man ska se det 
krasst, är det bättre att se sina barn svälta ihjäl än att prostituera sig? 
Det är lätt att sitta på höga hästar i Sverige och med moralistiska 
pekpinnar frånta kvinnor i Niger sin enda försörjningsmöjlighet utan 
att lansera så mycket som en enda idé om hur de i stället ska få mat på 
bordet.
Företrädarna för kvinnoförbunden skriver att svenskar sedan 2005 kan 
dömas för sexualbrott mot barn i utlandet och att man också kan bli 
dömd för vissa grova våldsbrott och gränsöverskridande ekonomisk 
brottslighet.
Riktigt så. Men det är ju knappast något argument för att man ska 
kunna bli dömd för sexköp. Det är inget grovt våldsbrott, det är ett 
bötesbrott som för femton år sedan inte ens var ett brott. Det är väldigt 
många fler människor, i väldigt många fler länder, som ser abort som 
mer av en brottslig handling än prostitution. I synen på sexköp är det 
Sverige som avviker från nästan hela resten av världen – inte tvärtom.
Lika viktigt som att vi får ha vår syn på att aborter ska vara lagliga 
och sexköp olagliga är att – inom rimliga gränser – respektera andra 
länders rättspraxis. Därför bör inte svenskarnas sexköp av vuxna 
utomlands kriminaliseras. Däremot kan vi gärna fundera över hur vi 
bättre skyddar de barn som utnyttjas, där det inte är barnets ålder som 
avgör om något är brottsligt eller inte, utan hur gammal gärnings-
mannen upplever att barnet varit. Vilket i praktiken leder till ett uselt 
skydd för tonåringar. I Sverige. Och utomlands.
DN 26/11 2012 “



25 nov 2012:
“Få poliser är i tjänst när brotten begås”
“ I vartannat län har polisen sämre helgbemanning i år än på 90-
talet, visar DN:s granskning. Detta trots att regeringen har pum-
pat in många miljarder i organisationen med syfte att få fler poli-
ser på gatan. – Polisen är inte i tjänst när brotten begås. Många 
arbetar dagtid, säger polisforskaren Stefan Holgersson.”

“Karlstad, fredag kväll. Det är lönehelg och krogarna fylls med folk. 
Alkoholen flödar, vilket gör kvällen extra stökig. Vid flera tillfällen 
blir det bråk och polisen får rycka ut.
– De har lärt sig och brukar patrullera just här runt uteställena. Där-
emot vet jag inte var de håller hus i övrigt. Ringer man efter polisen 
sent en kväll får man oftast beskedet att det inte är någon patrull ledig, 
säger taxichauffören Bengt-Åke Einarsson.
Det borde egentligen se annorlunda ut. I Värmland har polisen, precis 
som i övriga landet, fått kraftigt ökade resurser de senaste åren. Antalet 
värmländska poliser är 9,8 procent fler i år jämfört med 1998.
Ändå är bemanningen en sen fredags- och lördagskväll betydligt sämre 
nu än då.
Dagens Nyheter har granskat hur många poliser som var i tjänst i 
Sverige vid två specifika tidpunkter i mars månad i år – natten mot 
lördagen den 17 mars och natten mot söndagen den 18 mars. Vi har 
tittat på antalet poliser som arbetade klockan 01.30, vilket är den tid på 
helgerna då flest brott begås, i synnerhet alkoholrelaterade våldsbrott.
Uppgifterna har sedan jämförts med en motsvarande studie, ”Under-
sökning av polisens insatser en vanlig helg i mars”, som gjordes av 
Rikspolisstyrelsen på 1990-talet.
Resultatet visar att helgbemanningen knappt har förbättrats alls. Detta 
trots att polisen har genomfört den största personalrekryteringen i 

modern tid. Sedan 1998 har Sverige fått 3 620 fler poliser – en ökning 
med 22 procent. Samtidigt har bemanningen de aktuella tidpunkterna i 
snitt ökat med enbart 0,7 procent.
Enligt polisforskare som DN har varit i kontakt med tyder det på att 
en stor del av poliserna numera arbetar kontorstid.
– Många poliser sysslar med olika projekt av alla de slag. Och det 
finns många fler chefer i dag än tidigare. Det skulle kunna vara några 
förklaringar, säger polisforskaren Stefan Holgersson.
Under natten mot lördag arbetar tvärtom färre poliser i år än mot-
svarande tidpunkt år 1998. Faktum är att vartannat polislän har sämre 
helgbemanning i snitt i år än på 90-talet, trots att samtliga fått kraftigt 
ökade resurser.
– Det är synnerligen intressanta uppgifter. Rikspolisstyrelsen måste nu 
ta detta på stort allvar. Jag lovade människor ökad synlighet. Jag 
hoppas att vi kan göra oss av med flera hundra byråkrater som i dag 
inte arbetar som poliser men som faktiskt ska vara poliser efter polis
omorganisationen. Då försvinner ett antal mellanchefer som exempel-
vis kan jobba i yttre tjänst eller som utredare, säger Johan Pehrson, 
Folkpartiets rättspolitiska talesman.
I Västra Götaland arbetade 336 poliser den aktuella fredagskvällen år 
1998, jämfört med 293 personer i år. Även på lördagskvällen var 
bemanningen sämre.
– De senaste åren har det kommit massor med nya poliser. Tyvärr har 
många av dem i Göteborg tillfälligt fått användas för att jobba på 
kontoret för att få ned våra utredningsbalanser. Många hade en dröm 
efter polisutbildningen om att få jobba ute i polisbil. I stället fick man 
sätta sig med papper. Det var inte så populärt, men nu är situationen 
bättre, säger Thomas Petersson, planerare vid Västra Götalandspolisen.
DN:s undersökning bygger på en enkät som 16 av 21 polismyndig-
heter har besvarat. De som har svarat står för cirka 90 procent av de 
anställda poliserna. Övriga fem, bland annat Dalarna och Västerbotten, 



anser att uppgifterna är hemliga.
Tommy Nyman, informatör vid Hallandspolisen, tycker att det är an-
märkningsvärt att bemanningen inte har blivit bättre. Han betonar att 
mycket har förändrats sedan 1990-talet
– Man ska komma ihåg att vi har en större administration i dag. Vi har 
ett operativt stöd som planerar kommenderingar som vi inte hade på 
1990-talet. Vi har fler specialfunktioner för olika system, säger Tommy 
Nyman.
Enligt statistik från Rikspolisstyrelsen har antalet poliser i yttre tjänst 
ökat de senaste åren. Flera poliser och personalassistenter uppger dock 
för DN att det förekommer omfattande fusk när personalen registreras 
för att siffrorna ska pumpas upp.
– Jag tycker faktiskt att det har blivit lite bättre de senaste två åren. 
Men tidigare har det varit så att många poliser har fått göra arbete som 
civilanställda förut gjorde, till exempel vakta arrester, säger en polis 
som DN träffar i Karlstad.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “

“Så gjorde vi undersökningen
DN har undersökt hur många poliser som var i tjänst klockan 01.30 
natten mot lördag den 17 mars 2012 och klockan 01.30 natten mot 
söndag den 17 mars 2012.
Uppgifter om tidigare bemanning gallras av många polismyndigheter. 
Därför har vi jämfört uppgifterna med hur bemanningen såg ut 
klockan 01.30 natten mot lördag den 21 mars 1998 och klockan 01.30 
natten mot söndag den 22 mars 1998.
Uppgifterna från 1998 kommer från en studie som Rikspolisstyrelsen 
genomförde samma år. Undersökningarnas metod är samma och om-
fattar både inre och yttre tjänst. “
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DN 28 nov2014:
Rikspolischefen efter DN:s avslöjande.

”Cheferna måste ut och jobba”
“ Landets polischefer måste regelbundet börja jobba ett antal pass 
ute på fältet. Det kräver rikspolischefen Bengt Svenson efter DN:s 
avslöjande om att bemanningen knappt har förändrats alls sedan 
90-talet, trots ökade resurser. “

“Regeringen har de senaste åren pumpat in miljarder i polisorganisa-
tionen. Syftet är att få fler poliser på landets gator och att fler brott ska 
klaras upp.
DN rapporterade i söndags att vartannat polislän har sämre bemanning 
sena helgkvällar i år jämfört med slutet av 1990-talet.
Nu kräver rikspolischefen Bengt Svenson att landets polischefer ska 
dra sitt strå till stacken – och regelbundet börja arbeta ett antal pass ute 
på fältet.
– Det är ett sätt att öka bemanningen – vi skulle få ökade resurser. Jag 
tycker att man för lätt glömmer bort vad man gjorde innan man gick in 
och blev chef. Cheferna måste i större utsträckning dela personalens 
vardagssysslor. Det är ett krav som jag har, säger han.
DN har tidigare uppmärksammat att andelen chefer inom polisen är 
mycket hög – ungefär var åttonde anställd. Snittet på andra myndig-
heter är att knappt var 17:e är chef.

– Glöm inte bort var kängorna står när du tog av dem. Jag tycker att 
schemalagd helgtjänstgöring för chefer med någon återkommande 
periodicitet är ett bra sätt att leda verksamheten. Fler borde anamma 
detta.

Sitter många chefer och rullar tummarna?
– Det har jag aldrig sagt. Däremot går det alltid att prioritera verksam-
heten på annat sätt. Vi pratar inte om några oövermäktiga krav.
Vad säger du om resultatet av vår undersökning som visar att 
polisens bemanning inte har förbättrats sedan 1990-talet?

– Jag är inte jätteförvånad. Om det var någonting som vi gjorde förr 
när vi hade knappa resurser var att vi optimerade våra resurser för 
fredags- och lördagskvällar. Det finns annan verksamhet som vi hade 
svårare att hantera då.
Han påpekar samtidigt att det på 1990-talet fanns betydligt fler kom-
munikationscentraler inom polisen och fler dygnetruntkontor. Det kan 
delvis göra att siffrorna på 90-talet var jämförelsevis höga, enligt 
Bengt Svenson.
Polisen har de senaste åren fått massiv kritik för att andelen brott som 
klaras upp inte ökar. Uppklarningsprocenten är nu den lägsta på många 
år – 15,5 procent. År 2006 låg den på 17 procent.
– Det största problemet vi har nu är mängdbrottsligheten.
Ser ni någon vändning?

– Nej, och det är det som är problemet. Resultatet är för dåligt och jag 
kräver av länspolismästarna att de vidtar åtgärder för en snar förbätt-
ring.
Kan du sitta kvar som rikspolischef?
– Det är en fråga för justitieministern att svara på. Jag driver verksam-
heten utifrån vad jag tycker är bäst. Frågan borde ställas till de 21 läns-
polismästarna i stället för till mig. Det man ska komma ihåg är att 
Rikspolisstyrelsen inte bedriver någon operativ verksamhet.
Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “
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“DN:s granskning av polisen

22 februari 2011: DN avslöjar att andelen brott som klaras upp 
minskar trots kraftigt ökade anslag.
2 oktober 2011: Polisens siffror över uppklarade brott är uppblåsta. 
En stor del av brotten är i själva verket avskrivna.
12 augusti 2012: DN granskade vad som hände med 98 villainbrott 
som anmäldes en vanlig helg år 2011. Resultatet: Ett enda klarades 
upp.
28 september 2012: Ett enda åtal i Skåne bokfördes som 10 990 lösta 
brott.
25 november 2012: I vartannat län har polisen sämre helgbemanning i 
år än på 90-talet. Många poliser arbetar dagtid. 
DN “



DN 29 nov 2012:
Polisen.

“Vill inget se, vill inget höra”
Stefan Holgersson är en av Sveriges mest uppmärksammade polis-
forskare. Hans rapporter har visat på stora brister inom rätts-
väsendet och lett till omfattande reaktioner. Men i polisorganisa-
tionen har Holgersson systematiskt motarbetats av chefer som inte 
velat höra obekväma sanningar.

“Året är 1992 och systemvetaren och konsulten Stefan Holgersson har 
fått sin pojkdröm förverkligad. Han har blivit antagen till Polishög-
skolan. Två år senare är han färdig. 1997 har hans frustration över de 
dåliga datasystemen vuxit så till den grad att han går till sin chef och 
erbjuder sig att utan kostnad göra förändringar så att man slipper – 
som det är – skriva om samma uppgifter fem gånger i bland annat 
primärrapport, arrest- och personblad. Han får rådet att vända sig till 
förslagskommittén.
På förslagsblanketten beskriver Holgersson sin idé. Där berättar han 
också att han vid sidan av sitt polisarbete jobbar 15 timmar i veckan 
som systemutvecklare vid ett konsultföretag, att han inte vill hålla på 
med datorer inom polisen men att han ”är beredd att gratis utveckla en 
produkt så att arbetet för mig och mina kolleger underlättas”. Utveck-
lingskostnaden skattas till noll kronor, hårdvaran till någonstans runt 
10 000 kronor.
Förslaget går ut på remiss. Förvaltningsenheten skriver: ”Det föreslag-
na ADB-stödet är både efterlängtat och efterlyst sedan många år till-
baka.” Data-enheten kommer till en annan slutsats: ”Förslaget är i sig 
inget nytt men tillför inte verksamheten några positiva effekter. För-
slaget ger ingen vinst.”

Inga positiva effekter av att polisen inte behöver göra samma jobb fem 
gånger. Ingen vinst av att en professionell datakonsult gratis tar fram 
ett mer effektivt, och av förvaltningsenheten efterfrågat, system som 
inte kostar mer än hårdvaran.
Nu är det ju tack och lov kommittén som har slutordet. Som rimligtvis 
kan tänka själv och förstå att dataenheten inte har lust att bekräfta sina 
egna kompetensbrister.
Men kommittén meddelar att ”förslag bifalles ej”. Dock att: ”Kommit-
tén vill emellertid, som tack för Ditt generösa erbjudande att utveckla 
produkten, förära Dig en Förslagsmugg, vilken kommer att utdelas vid 
lämpligt tillfälle.”
Stefan Holgersson ler stort när jag frågar om han någonsin fick sin 
mugg. ”Nej”, säger han, ”jag tror aldrig att jag hämtade den”.
I stället börjar han forska. Och det tas emot positivt från chefshåll. Han 
får flera utredningsuppdrag, bland annat hur närpolis-organisationen i 
Söderort borde utformas. Rapporterna får ett gott bemötande, men 
några förändringar i egentlig mening blir det inte, enligt Holgersson. 
Doktoranden ger sig ut på camping

Brytpunkten kommer 2002 med en rapport som handlar om sättet att 
tolka rättstillämpningen inom polisen. Studien är beställd av polisen, 
men när den börjar ta form meddelar chefen för utvecklingsavdel-
ningen (nu överdirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) Nils Svartz att den inte får tryckas.
Stefan Holgersson gör då ett antal -kopior och sprider dem. Hans age-
rande blir ett ärende på länspolismästarens ledningsmöte. Han upp-
manas av enhetschefen att inte skriva mer på lång tid. Skulle han göra 
det finns en uppenbar risk att ledningen skulle svara med att lägga ned 
hela forskningsenheten.



Så sker också. Men det dröjer tills Holgersson 2005 blir klar med sin 
doktorsavhandling. Där visar han att många poliser tappar i både 
motivation och prestation med åren, och att 5–20 procent av alla poli-
ser står för hälften av alla ingripanden.
Som en del av forskningsunderlaget har Holgersson varit ute och arbe-
tat som polis på 70 orter. Några pengar har aldrig funnits, utan han har 
fått sova i tält. ”Inga problem”, säger den ständigt leende Holgersson, 
som berättar att han varit både orienterare och scout.
Holgersson har stöd av sin chef Gunnar Thun som också går ut i medi-
erna när avhandlingens resultat avfärdas av Stockholmspolisen. Där-
efter får de båda lämna sina jobb och positioner och i stället nöta 
asfalten vid Sergels torg med omnejd. Efter ett tag får Holgersson en 
tjänst på Polishögskolan i Solna. Gunnar Thun blir snart pensionär, 
men fotpatrullerar fortfarande. Han säger att han inte är bitter, utan att 
han helt enkelt tröttnade på den verksamhet som visade sig bara vara 
ett spel för gallerierna.
”Skriv att Stefan Holgersson är den duktigaste polis jag arbetat med”, 
säger han innan vi lägger på luren. ”Någonsin?” frågar jag. 
”Någonsin”, svarar han.
Från isolering till angrepp

År 2007 blir Stefan Holgersson färdig med en utvärdering av polisens 
stora narkotikasatsning. Återigen har han fått packa tältet och bege sig 
ut i landet för att titta på vad som döljer sig bakom finfin statistik. Han 
hittar fler uppblåsta siffror än narkotikapoliser och verkliga ingripan-
den. Att det i själva verket är 200 poliser som på heltid arbetar mot 
narkotika, jämfört med fyra gånger fler på 80-talet då knarket var ett 
avsevärt mindre problem.
Nu börjar den dåvarande rikspolischefen Stefan Strömberg verkligen 
att lacka ur. Han tar offentligt heder och ära av Holgersson, och för-

nekar att det förekommer någon pinnjakt. I ett pressmeddelande skri-
ver han:
”Det är förstås beklagligt om det finns enskilda poliser som uppfattar 
sitt uppdrag som en jakt på enkel statistik. Det visar i så fall på brister i 
chefers kommunikation med medarbetarna och måste förbättras. Men 
vi kan inte låta enskilda missuppfattningar, i den mån de förekommer, 
bli styrande för bilden av hur polisens narkotikabekämpning bedrivs.”
Men det är inga missuppfattningar. Volymmålen finns nedtecknade i 
protokoll efter protokoll vid landets ledningsgruppsmöten. Vad man 
mätte var ännu märkligare. Inte antalet uppklarade brott eller antalet 
gripna, utan att antalet brott blev tillräckligt högt. I en verksamhets-
plan från ett län sägs att ”antal anmälda ringa narkotikabrott ska uppgå 
till minst 1 200”.
Låt säga att ett län tagit en storskurk högt upp i narkotikahierarkin så 
att knarket faktiskt minskat, ja då blir det svårt att nå målet. Att sy in 
en knarkkung är direkt kontraproduktivt för att uppnå måluppfyllelse. 
Det polisen i stället får göra är att gång på gång slita in missbrukare. 
Och att bokföra stora beslag som flera små.
Jag har fått ta del av många fall som visar hur det går till. Låt mig här 
nämna ett. En person upptäcker en cannabisodling i ett skogsparti i 
Västerhaninge. Polisen hittar 32 plantor och upprättar en anmälan om 
ett narkotikabrott enligt brottskod 5004. Dagen efter går en överordnad 
in och ändrar anmälan. Den gamla brottskoden ligger kvar men till den 
adderas 32 brott enligt brottskod 5005, det vill säga överlåtelse. Vidare 
framkommer i anmälan att man inte har någon misstänkt, inte hållit 
förhör, inte upprättat något pm. Tio dagar senare läggs förundersök-
ningen ned med inget mer än 33 fina pinnar i statistiken över anmälda 
brott.



Det är uppgifter som dessa som Stefan Strömberg hade förnekat. På ett 
seminarium som finns inspelat säger rikspolischefen att ”en så kallad 
polisforskare” (läs: Holgersson) skrivit en rapport om polisens arbete 
mot narkotika som var av så dålig kvalitet ”att till och med en så obil-
dad person som jag kunde se att det bara var skräp”.
Anförandet refereras i Polistidningen. Där intervjuas också den nuvar-
ande justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger, professor i 
medierätt och docent i straffrätt, som satt i betygsnämnden när Hol-
gersson disputerade. Han menar att reaktionen är typisk för en myn-
dighet som inte tål kritisk granskning. Axberger karakteriserar Hol-
gerssons vetenskapliga arbete som ”begåvat och kreativt på gränsen 
till nyskapande. Ingen som är insatt kan tveka om att det är mycket 
intressant forskning.”
Rolf Granér, lektor vid polisutbildningen i Växjö, konstaterar i samma 
artikel: ”Man behöver inte vara ett snille för att se vad som händer. 
Han (Holgersson) är en av våra mest aktiva forskare med omfattande 
produktion i internationella tidskrifter. Han utsätts för en veritabel 
smutskastningskampanj på grund av att rikspolischefen tycker att 
forskningsresultaten är obekväma.”
Uppdrag: Få bort Holgersson

Stefan Strömberg stannar inte här. Han övergår till att försöka få bort 
Holgerssons avhandling ”Yrke: polis” från kurslitteraturlistan på 
Polishögskolan. Rikspolisstyrelsen (RPS) försöker också få Ekonomi-
styrningsverket att ställa in en planerad föreläsning med polisforska-
ren. När inte det fungerar går man vidare till Holgersson direkt för att 
få honom att avstå.
Rikspolisstyrelsen lyckas inte med något av detta. När Holgerssons 
nästa forskningsprojekt lanseras, en undersökning av alkoblåsen, 
skriver RPS i ett mejl att forskning inte är tillåten vid Polishögskolan. 

Då tar Holgersson med sig sin idé till Växjö universitet och genomför 
projektet där i stället. Och hade han inte gjort det hade vi ännu inte 
vetat det vi vet i dag om polisens utandningsprov. Som att de är som 
flest när det är som minst antal rattfyllerister på vägarna. Och att de 
knappt förekommer alls på de helgkvällar och nätter när alkoholrela-
terade trafikolyckor toppar statistiken.
Efter detta var det, som Holgersson uttrycker det, ”en fågel som kvitt-
rade i mitt öra att ledningen ville få mig att sluta som polis”. Det sker i 
form av ett direktiv som inte gör det möjligt att vara både forskare och 
polis. Kanske räknar cheferna med att Holgersson skulle välja forsk-
ningen, eftersom han där skulle ha tjänat mer. Så här stod det i mejlet:
”Hej Stefan, som du erfarit har myndigheten policyn att delad anställ-
ning inte får förekomma. Därför får du ta ställning till om kommen-
deringen ska utökas till 100 procent eller avslutas.”
Stefan Holgersson svarar att han i så fall väljer att arbeta heltid som 
polis. Men han frågar också efter det policydokument som ligger till 
grund för beslutet. Något sådant kan emellertid inte polisen presentera.
2009 arbetar Stefan Holgersson med den forskningsrapport som visar 
hur polisen fifflar med resultatet och beskriver satsningar som lyckade 
även om de inte varit det. Ett exempel på detta är insatserna mot Black 
Cobra som DN skrivit flera artiklar om. Han skickar ett kapitel till 
rikspolischefen Bengt Svenson, som då kallar till sig Holgersson. 
Polisforskaren uppger att han fick ”ett tydligt råd” att lägga ned sin 
forskning.
Stefan Holgersson har som en del i en backup-plan sökt och fått jobb i 
Kosovo. Som alla poliser som skickas dit är han fortfarande anställd 
av den svenska polismyndigheten. Den dåvarande operativa chefen vid 
Södertörns polismästardistrikt Leif Oscarsson skickar ett mejl med 
kopia till förre polismästaren Jan Olov Onshagen.



Mejlet innehåller en order om att ta ifrån Stefan Holgersson polislegi-
timation, inloggningskort till datorn och tjänstevapen. Däremot står 
ingenting om på vilka grunder beslutet vilar. Eller varför det bara är 
Stefan Holgersson och inte någon av de andra 42 svenska poliserna i 
utlandsstyrkan som ska fråntas sin utrustning.
Polislegitimationen som försvann

Under ett hembesök blir Holgersson uppsökt av två kolleger som 
verkställer ordern. Beslutet diarieförs aldrig. Facket informeras. 
Södertörnspolisen hävdar i en skriftlig mejlväxling att de inte har 
Holgerssons legitimation och att han förstås som svensk polis inte har 
någon plikt att lämna den ifrån sig. Efter tre månader tågar Ulf Ask 
från facket in till polismästarens sekreterare. Och se där, i en skriv-
bordslåda ligger visst Stefan Holgerssons polislegitimation.
2011 färdigställer Stefan Holgersson och kriminologiprofessorn Jo-
hannes Knutsson rapporten ”Vad gör egentligen polisen?”. Rikspolis-
styrelsen stoppar rapporten från att komma upp i forskningsrådet, vil-
ket i sin tur innebär att den inte kan bli aktuell för Rikspolisstyrelsens 
rapportserie.
Två forskarkolleger hade läst och kommit med synpunkter på rappor-
ten och Holgersson och Knutsson vill, som brukligt, tacka dem i för-
ordet. Men ingen av dem vill vara med där: ”Jag har läst förordet och 
känner inte riktigt för att blandas in i eventuella konflikter med RPS. 
Det är inte särskilt smart av mig att hamna i en sådan situation, i 
synnerhet nu när jag ska leda en institution som är beroende av externa 
medel. Verkligheten är tyvärr sådan…” Den andra forskaren skriver 
också hur de två har kopplingar till RPS ”och kan komma att få be-
kymmer pga rapporten, på ett eller annat sätt. Hoppas du förstår vårt 
problem.”

Nu skriver vi 2012. Stefan Holgerssons forskning har genererat många 
nyhetsinslag i riksmedier. Men i Stockholmspolisens egen tidning 
Sambandet har det aldrig funnits någon plats. Där får man i stället 
hålla till godo med länspolismästare Mats Löfvings helsidesledare. 
Han skriver om det årliga metod- och erfarenhetsseminariet, dit 
Holgersson för övrigt aldrig inbjudits. ”Förmågan till utveckling och 
att tänka nytt är viktiga delar i en framgångsrik verksamhet. Vi måste 
ständigt arbeta för att bli bättre. Inte bara för att lyckas leva upp till de 
höga krav som ställs på oss utan också för att det är mer givande att 
arbeta i en verksamhet där idéer tas till vara, arbetsmetoder utvecklas 
och där vi alla kan känna att det är möjligt att komma till tals.”
Det går inte att blunda för systematiken

Jag har gått igenom pärmar med material. Jag har tagit del av mejl-
växling, av beslut, av diverse dokument som visar hur polisen inte vill 
utvecklas – inte vill veta vad som fungerar och inte.
Jag har sett hur polismyndigheter avslutat tjänstetillsättningar för att 
Stefan Holgersson varit den mest meriterade sökande och för att che-
ferna inte vill ha honom i sitt distrikt.
Jag har sett hur exempelvis Örebropolisen lagt hinder i vägen för hans 
undersökning om whistleblowing inom myndigheten genom att vägra 
distribuera en anonym enkät till medarbetarna. Den operative chefen 
Ralf Hedin skriver i ett svar att det är högt i tak på myndigheten och 
”mot den bakgrunden medger myndigheten inte att du använder det 
interna e-postprogrammet GroupWise eller i övrigt våra medarbetares 
tid för din studie”.
(Det kan tyckas som en ödets ironi att Stefan Holgersson tillsammans 
med den norske professorn Petter Gottschalk fick pris vid en ceremoni 
i New York för bästa artikel 2011 publicerad i den internationella, 
vetenskapliga tidskriften Police Practice and Research. Titeln var 



”Whistleblowing in the police”. Studien var gjord på norska poliser.)
Jag har sett flera exempel på hur polisen ibland struntar i diariefö-
ringen och hur registrerade handlingar har ”försvunnit” när Stefan 
Holgersson begärt ut dem.
Det glittrar ofta i Stefan Holgerssons ögon. Under hela tiden under 
dessa snart två decennier har han fortsatt att arbeta som polis. Det är 
fortfarande hans drömyrke.
Allt motstånd från chefer och ledning har runnit av honom. Han säger i 
stället att det som forskare ”är en gåva att sitta på första parkett” och 
att han är tacksam över hur polisen gett honom alla dessa data om 
styrning och ledarskap.
Det finns fler som borde vara tacksamma. Alla som vill ha en polis 
som fungerar, till exempel. Utan Stefan Holgerssons forskning hade vi 
inte vetat att polisen jagar rattfyllerister vid fel tid på dygnet. Eller att 
det händer något med nyutexaminerade poliser så att de uträttar mind-
re och mindre. Inte heller hade vi vetat hur det fifflas med statistik, hur 
det praktiska arbetet dikteras av pinnar – trots att det man mäter inte är 
relevant – och hur polisen inte vill ändra på det. Hur den skönmålar 
misslyckade satsningar, hur den rent av ljuger, hur den döljer doku-
ment och hur den gör allt för att förhindra forskning som blottar denna 
ineffektivitet och dessa många systemfel.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

“ Bakgrund.
1992 Stefan Holgersson antas vid Polishögskolan.
1998 Antas som doktorand. Arbetar vid Stockholmspolisens forsk-
nings- och utvecklingsenhet.
2002 Rapporten om polisens rättstolkning får inte tryckas. Stefan 
Holgersson ombeds att inte skriva mer.
2005 Holgersson lägger fram sin doktorsavhandling. Holgersson och 
hans chef får söka nya arbeten.
2007 En rapport på uppdrag av ”Mobilisering mot narkotika” får kritik 
av rikspolischefen.
2008 Holgersson ställs inför ultimatum: att sluta som polis eller att 
sluta forska.
2009 Han fråntas sin polislegitimation.
2011 En rapport skriven med Johannes Knutsson om tricksande vid 
registrering av narkotikabrott får återigen polisen att se rött. 
Stockholmspolisen försöker få bort Holgersson som utvärderare av ett 
EU-projekt som drivs vid Växjö universitet. “
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DN 28 nov 2012:
Jourhemsskandalen. Den misstänkte döms till fängelse i åtta år

“Så skickades barnen till pedofilen”
“ Den 61-årige jourhemspappan har tagit emot utsatta barn i 30 
år – lika länge som han enligt egen utsago tittat på barnporr.
Minst sju av länets kommuner har placerat barn hos mannen.
När de sexuella övergreppen skedde vistades fyra andra foster-
barn på parets gård. Frågan alla ställer sig är: Hur kunde det 
hända? “

“Den bild som växer fram ur socialchefers och bekanta till jourfamil-
jens berättelser är ett hem, en gård, norr om Stockholm, där värdparet 
tog emot i stort sett hur många fosterbarn som helst. Förutom familje-
hemsplaceringar med barn som växte upp på gården valde också flera 
barn att bo kvar hos paret även efter att de fyllt arton, eller i alla fall 
komma ”hem” och hälsa på med jämna mellanrum.
Paret fungerade även som jour- och kontaktfamilj för barn som be-
hövde komma bort över helgen eller komma ifrån sitt föräldrahem 
akut.
– Det var hur många ungar som helst där. Förutom de som växte upp 
där var de ju många som var där tillfälligt, eller bara kom på helgen. 
Mannen jobbade som busschaufför men frun slutade jobba helt sedan 
de började ta hand om barnen. De får ju 10 000 till 20 000 i månaden 
för varje barn så du kan säga att de badade i pengar, säger en person 
med nära anknytning till familjen.
Enligt den kommungemensamma Jourhemspoolen Nordväst, som 
bedömt och godkänt mannen som jourhemspappa för de våldtagna 
flickorna, har minst sju kommuner i Stockholms län placerat omhän-
dertagna barn hos mannen: Solna, Järfälla, Lidingö, Danderyd, 

Spånga–Tensta, Upplands Väsby och Sigtuna. Den första dokumen-
terade placeringen gjorde Solna 1982. I en enkät som DN gjort svarar 
5 av 6 kommuner att det aldrig kommit in klagomål mot paret. Men 
frågan är hur trovärdig den bilden är. Enligt uppgift till DN har Solna 
fått in klagomål om hantering av narkotika bland barnen på gården 
men inte gjort något åt det. I DN:s enkät svarar kommunen däremot att 
det aldrig förekommit anmärkningar mot fosterhemmet. Spånga–
Tensta svarar ja på frågan – klagomål om narkotika har kommit in och 
utretts.
– Det gällde misstanke om att vårt barn använde narkotika och då 
utredde vi det och familjehemmets omsorgsförmåga och kom fram till 
att det funkade bra, säger Ante Hemphälä, avdelningschef för sociala 
frågor.
Av enkätsvaren framgår att kommunerna utrett paret innan placering 
men också att de förlitat sig på goda referenser från de kommuner som 
nämns ovan. En utredning innebär normalt ett hembesök, utdrag ur 
belastningsregister och en djupintervju, oftast enligt den så kallade 
”Kälvestensmetoden” där flera frågor ställs enligt en mall och tolkas 
av en extern specialist. Det är dock oklart i vilken grad intervjuer har 
tillämpats vid de olika placeringarna hos mannen och om en extern 
tolk har använts.

– Min bild är att paret fick ta emot barn alldeles för enkelt. Det råder 
brist på jourhem och finns det då några som säger att de kan stå be-
redda att ta emot flera skyfflas barnen in där, säger en person i jour
familjens närhet.
Jourhemspoolen Nordväst, som placerade de två våldtagna små-
flickorna hos mannen, är en av dem som gick på referenser och nöjde 
sig med att komplettera en djupintervju som gjorts av en annan kom-
mun för flera år sedan. Trots det som hänt och trots kritik från gransk-
ningen av revisionsbyrån Pricewaterhouse Cooper, PWC, hävdar 



företrädaren för poolen – Elisabeth Bengtsson, chef för avdelningen 
för barn och unga på Sollentuna kommun – att man gjorde tillräckligt i 
bedömningen av paret.
– Vi gör så här ibland, att vi tar in en gammal intervju och komplette-
rar. Sedan kan man ju tvista om det var rätt, men vår rutin har varit att 
göra lite olika från fall till fall.
Är det bra tycker du?

– Jag har gjort bedömningen att det är tillräckligt.
Jourhemspoolen vägrar att lämna ut vilka frågor som faktiskt ställdes 
till paret med motiveringen att ansökande jourhemsfamiljer kan ”öva 
in sig på svaren”, men Elisabeth Bengtsson uppger att det bland annat 
handlar om ekonomi, uppväxt och relationer.
Hur ska ni göra för att förhindra att det här händer igen?
– Vi ska lägga fram ett förslag på rutin till nämnden och överväga om 
vi alltid ska genomföra en djupintervju.
Vad finns det för tvivel mot att göra en djupintervju vid varje 
tillfälle? PWC:s rekommendation är att ni bör djupintervjua vid 
varje tillfälle om ni ska tillämpa Kälvestensmetoden, oavsett 
referenser och tidigare intervjuer.

– Tvivel och tvivel, det kan man kanske göra, men det är alltid en form 
av resursfråga och hittills har vi tänkt att det vi gör är absolut tillräck-
ligt. Speciellt med en familj med så goda referenser.
Med facit i hand – tycker du fortfarande att ni gjorde tillräckligt i 
det här fallet?
– Jag kan fortfarande inte tro att vi skulle ha upptäckt det här med de 
frågor som inte ställdes.

Hur kan du veta det?
– Det är vad jag fått höra av dem som intervjuat mannen
Men hon får kritik av Pia Kyhle Westermark, forskare på Socialstyrel-
sen, som arbetat fram Socialstyrelsens nya föreskrifter för att sålla bort 
olämpliga familjehemsfamiljer.

– Använder man bara en del av en metod finns det ingen garanti att 
man gör vad man ska göra, utan då varierar det och blir inte rätts-
säkert. Man ska ställa samma frågor oavsett vad de har för referenser 
och vad som gjorts tidigare. För varje barn måste familjen utredas på 
nytt, sedan vet vi tyvärr att det slarvas mycket där.

Josefine Hökerberg josefine.hokerberg@dn.se “
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DN 29 nov 2014:

“Mannen erkänner brotten”
“ Ett annat fosterbarn på gården misstänkte länge att jourhems-
pappan var pedofil – ända sedan barnet upptäckte barnporr på 
hans dator för tio år sedan. “

“I går föll domen mot den jourhemspappa som tagit emot placerade 
barn i 30 år. Tingsrätten dömde mannen till åtta års fängelse för sex 
grova våldtäkter mot barn, två våldtäkter mot barn, fyra fall av grovt 
sexuellt övergrepp mot barn, två fall av sexuellt övergrepp mot barn 
och ett fall av sexuellt ofredande. Han döms också för innehav av 573 
barnpornografiska bilder, varav 32 av dem visar särskilt hänsynslösa 
övergrepp på barn.
Övergreppen skedde på mannens gård norr om Stockholm, där de båda 
målsägande, två systrar – fyra och sex år gamla, var jourhemsplace-
rade, mellan den 13 mars till den 14 juni i år då mannen greps. Över-
greppen betraktas som grova med tanke på syskonens låga ålder och 
att de vid tidpunkten var jourhemsplacerade hos mannen.
Ett äldre fosterbarn som bott på gården berättar i polisförhör att 
misstankarna kom ganska snart efter att flickorna kom till familjen. 
Jourhemspappan var tidigare vresig och arg, men sedan småflickorna 
kom var mannen glad och han tillbringade allt längre tid ensam med 
dem på övervåningen i huset eller inlåst på toaletten.
När fosterbarnet var ensam med flickorna berättade en av dem att hon 
hade ont i magen och pekade mot underlivet.
”Han kommer när jag sover”, sade hon.
De berättade också att de skulle gå upp på övervåningen och ”leka på 
tur” och att det kom kladd från mannens snopp.

I förhör säger det äldre fosterbarnet: ”Jag kanske borde ha gått till 
polisen tidigare men var skulle jag ha bott?”
Den dömde jourhemspappan erkänner de flesta av brotten men menar 
att allt var oavsiktligt. I förhör säger han att han ”inte vet vilken gen 
som styrde det hela” och att han började komma över barnporr redan 
på 80-talet, ungefär samtidigt som paret började ta emot barn.
Fakta. Vems är ansvaret?
Barnens hemkommun Upplands Väsby har delegerat sitt utrednings-
ansvar till Sollentuna kommun som driver Jourhemspoolen. Men 
hemkommunen kan aldrig delegera bort ansvaret för barnen, oavsett 
om de anlitat en pool eller en privat aktör för att hitta jourhemmet.
Jourhemspoolens medlemmar: Upplands Väsby, Järfälla, Solna, 
Sundbyberg, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Ekerö.

Josefine Hökerberg josefine.hokerberg@dn.se “
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DN 30 nov 2012:
Jourhemsskandalen.

“Intervjumetod för jourföräldrar aldrig 
utvärderad”
“ Sollentuna godkände jourhemspappan efter att ha intervjuat 
honom med Kälvestensmodellen, som också används av andra 
kommuner. Men metoden är aldrig utvärderad.
– Det är som ett hittepåtest, säger professor Bo Vinnerljung. “

“I går skrev DN om domen mot en jourhemspappa som utsatt två 
fosterbarn, 4 och 6 år gamla, för flera våldtäkter på sin gård i norra 
Stockholm. Flickorna var från Upplands Väsby och hade placerats hos 
mannen av den kommungemensamma Jourhemspoolen Nordväst, som 
drivs av Sollentuna kommun. Jourhemspoolen hade också i uppdrag 
att utreda om mannen lämpade sig för att ta hand om barn.
För att en kommun ska godkänna en familj som jourhem måste de 
sökande genomgå vissa tester. Förutom utdrag ur belastningsregister 
och referenser är en djupintervju enligt Kälvestensmodellen en väl 
använd metod bland landets socialtjänster. Modellen används för att 
bedöma parets personliga förutsättningar för att ta hand om barnen.
I en extern granskning av revisionsbyrån Pricewaterhouse Coopers 
kritiseras Jourhemspoolen för att de inte gjorde en fullständig djup-
intervju med paret innan placeringen av flickorna. I stället valde man 
ut enskilda frågor ur Kälvestenmetoden. Anledningen var att det hade 
gjorts en djupintervju av en annan kommun för flera år sedan och att 
paret hade så goda referenser.
Men enligt Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms 
universitet, finns det inget som säger att en djupintervju enligt Kälve-

sten hade avslöjat mannens sexuella böjelse. Kälvestensmetoden har 
nämligen aldrig utvärderats.
– I efterhand kan man säga att det är klart att de ska ha så färskt under-
lag som möjligt, men eftersom metoden inte är validerad kan vi inte 
veta om det hade gjort någon skillnad i det här fallet.
– Det är ungefär som att jag skulle använda en hittepå-metod för att se 
om du är en pålitlig journalist. Det är inget som säger att det som får 
ett bra utslag på Kälvesten skulle vara ett bra familjehem.
Varför används metoden om man inte vet om den fungerar?

– Det finns ingen annan, och det är alltid bättre med en systematiserad 
intervju. Samtidigt vet vi inte om det är till någon nytta.
Hur kommer det sig att kommunerna aldrig brytt sig om att 
utvärdera metoden?
– Vet inte, men ytterligare ett uppdrag kostar ju pengar.
På Socialstyrelsen har man på uppdrag av regeringen i år arbetat fram 
bindande föreskrifter för bedömning av familjehem och jourhem. 
Anledningen är att man upptäckt stora brister i de bedömningar som 
görs av landets socialtjänster.

– Det är bristfälliga bedömningar och det skiljer sig mycket beroende 
på vilken socialsekreterare som gör arbetet. Vi vill att det ska bli 
likriktat och transparent, rättssäkert. Framför allt i ett sådant här fall 
vill vi kunna se hur man utrett och vad som var motiveringen till att 
godkänna familjen, säger Pia Kyhle Westermark, forskare på Social-
styrelsen.
Hon tycker att Kälvestendjupintervjun är viktig trots att den inte är 
vetenskapligt utvärderad – men då måste den användas i sin helhet och 
på samma sätt på varje gång.



– Det går inte att tillämpa metoden på olika sätt och välja ut delar. Man 
vet inte tillräckligt mycket om familjen för att göra den bedömningen 
och det är därför det krävs ett systematiskt utredningssätt. Enligt Soci-
alstyrelsens föreskrifter ska det ingå en fullständig djupintervju. Du 
måste lära känna familjen, det är superviktigt.
Josefine Hökerberg  josefine.hokerberg@dn.se “

“Fakta.
Kälvestenmetoden har sina rötter i psykodynamisk teori. Intervjun 
består av två delar som tar upp frågor om individens bakgrund och 
nuvarande si- tuation. Intervjun är halvstrukturerad och genomförs 
med familjehemsför- äldrarna var för sig. Där finns också frågor med 
svarsalternativ som ska ställas ordagrant. Intervjuaren fyller i svaren 
på frågorna som sedan tolkas av en utomstående psykolog med ut-
bildning i metoden. Källa: Socialstyrelsen
Detta har hänt.
Mannen har tagit emot utsatta barn i 30 år
11 augusti. DN avslöjar att Upplands Väsby genom Jourhemspoolen 
placerat en syskonskara hos en man som misstänks ha våldtagit två av 
barnen vid upprepade tillfällen.
18 oktober. DN avslöjar att jourhemspappan även misstänks för grovt 
barnpornografibrott och att han har tagit emot utsatta barn i 30 år. En 
extern granskning av revisionsbyrån PWC visar att jourhemspoolen 
brustit i sina rutiner när man anlitade mannen utan att ha gjort en 
djupintervju.
28 november. Jourhemspappan döms för sex grova våldtäkter, två 
våldtäkter, fyra fall av grovt sexuellt övergrepp, två fall av sexuellt 
övergrepp och ett fall av sexuellt ofredande av de två småflickorna, 
fyra och sex år gamla.
DN avslöjar att Solna, Järfälla, Lidingö, Danderyd, Spånga–Tensta, 
Upplands Väsby och Sigtuna placerat barn hos mannen i olika perio-
der sedan 1982. “

DN 21 nov 2012:
“110 länder emot dödsstraff”
“Rekordmånga av världens länder har skrivit på den resolution mot 
dödsstraff som återkommer i FN:s generalförsamling vartannat år. 110 
länder undertecknade skrivelsen, som kräver att dödsstraffet avskaffas. 
USA, Japan, Kina, Indien, Nordkorea och Syrien är bland de 39 länder 
som röstade emot.
TT-AFP “
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DN 3 dec 2012:
Narkotikabrott.
”Bra att HD ändrar praxis för grova 
narkotikabrott”
“ Revolutionerande förändring. Högsta domstolen avslutar i da-
garna en årslång genomgång som resulterat i en förändrad praxis 
i bedömningen av narkotikabrott. Gränserna för grovt narkotika-
brott har höjts. Ändringen innebär också att vi får en mer nyanse-
rad och human bedömning av dessa brott, skriver Jens Lapidus 
tillsammans med fyra andra advokater. “

“Inom några dagar meddelar Högsta domstolen vad som troligen är 
den sista domen i en revolutionerande räcka utslag det senaste året 
angående synen på narkotikabrott. Högsta domstolens nya praxis 
kommer att leda till en betydligt mer differentierad och nyanserad 
bedömning av narkotikabrott än vad vi har haft i Sverige på decennier.
Sverige har under ett stort antal år haft en i förhållande till andra jäm-
förbara länder synnerligen sträng syn på narkotikabrott och narkotika-
smuggling. Det har inte heller varit ovanligt att domstolarna utdömt 
straffmaximum inom den tillgängliga straffskalan. Detta har till exem-
pel betytt att straff på 10 eller 14 år flitigt utdömts. Vid jämförelse med 
vilken annan brottstyp som helst, till exempel våldsbrott, sexualbrott 
eller förmögenhetsbrott, framgår det med tydlighet att narkotika oer-
hört mycket oftare bestraffas i den högre delen av straffskalan.
All form av olovlig hantering av narkotika i Sverige rubriceras som 
narkotikabrott. Bedömningen av det så kallade straffvärdet (enkelt 
uttryckt hur farligt, skadligt och förkastligt ett brott är) har i princip 
bara gjorts utifrån två parametrar: sorten och mängden narkotika. 
Däremot har det spelat liten roll vilken typ av hantering den dömda 
sysslat med. Domstolarna har under många år därför följt strikta ta-
beller för de olika narkotiska preparatens straffvärde. Detta har säkert 

främjat en likvärdig rättstillämpning, det vill säga att samma mängd 
narkotika bedömts lika oavsett vilken domstol i landet som dömt. Men 
om en person till exempel funnits skyldig till hantering av 50 gram 
kokain, har brottet rubricerats som grovt och straffvärdet ansetts vara 
två års fängelse. Ofta oavsett övriga omständigheter som om personen 
varit den som transporterat in narkotikan i landet eller den som organi-
serat handeln.
Högsta domstolen kommer nu efter ett drygt dussin avgöranden troli-
gen att avsluta den radikala praxisförändring beträffande straffen för 
narkotikabrott som påbörjades för över ett år sedan.
Det är ingen överdrift att kalla det en revolution av synen på nar-
kotikabrott. En välkommen revolution.
Vad innebär då denna förändring av praxis?
Debattörer som talar om fördelarna med högre straff och hårdare tag 
mot narkotikabrottslighet kan nog förfasas vid den första åsynen av 
den nya praxisen. Gränserna för grovt brott har höjts beträffande rena 
sort- och mängdbedömningar. Detta betyder i praktiken och förenklat 
att det nu för att rubriceras som grovt brott krävs fem kilo cannabis i 
stället för 2,5, ett halvt kilo amfetamin i stället för 250 gram, eller ett 
hekto kokain mot tidigare 50 gram, och så vidare.
Men det Högsta domstolen har gjort är att göra bedömningen av ett 
narkotikabrotts allvarlighet mer nyanserad. I stället för att följa en 
mekanisk tabell ska flera faktorer räknas med i bedömningen. Högsta 
domstolen har till exempel lyft fram följande omständigheter (Bob 
Nilsson Hjort har skrivit om detta i SvJT 2012):
• hur omfattande och välorganiserad verksamheten har varit,
• hur narkotikan har marknadsförts,
• hur länge verksamheten pågått,
• vinsten,
• samband med eget missbruk och insikt om organisationen, och



• hänsynslösheten, till exempel om narkotikan gjorts tillgänglig för 
unga missbrukare.
Man kan sammanfatta det så att Högsta domstolen anser att samman-
hanget i vilket brottsligheten begås ska tillmätas ökad betydelse.
Det här betyder att kuriren som får 200 dollar för att färdas med kaps-
lar i magen inte nödvändigtvis kommer att få samma straff som orga-
nisatören som tjänar miljoner, och att den skuldsatte som förvarar 
narkotika några dagar hemma hos sig inte nödvändigtvis kommer att 
få samma straff som knarkgrossisten som styr över tiotals försäljare.
Detta var också den ordning som var tänkt redan i motiven bakom 
regleringen om straff för grovt narkotikabrott (Prop. 1980/81:76). Vid 
grövre narkotikabrottslighet måste det finnas kvar ett utrymme där 
man kan beakta faktorer som hur företagsmässig, farlig och hänsynslös 
hanteringen har varit. Om alla ska dömas inom det utrymmet förlorar 
det helt sin betydelse. På så sätt är Högsta domstolens nya praxis 
endast en återgång till vad som hela tiden var tänkt från lagstiftarens 
sida.
Oavsett om man anser att nivån på straffen för narkotikabrott bör vara 
högre eller lägre, eller om man anser att narkotikabrott bestraffas för 
hårt eller för lågt i relation till andra brottstyper, så är Högsta dom-
stolens nya praxis av godo.
Det system vi nu får är mer rättvist, nyanserat och humant än tidigare 
schablonanvändning av tabeller. Den som själv missbrukar, inte tjänar 
pengar på eller kontrollerar verksamheten kommer nu att bedömas 
annorlunda än den som organiserar, styr över och gör vinst på 
narkotikabrott.
Johan Eriksson, advokat
Tobias Fälth, advokat
Jens Lapidus, advokat
Björn Sandin, advokat
Clea Sangborn, advokat
Johan Åkermark, advokat  “



DN 4 dec 2012: 
Barnpornografi.
”Internationellt samarbete ska stoppa 
pedofilnätverk”
“ Ny allians EU-USA. Pedofilnätverk har länge utnyttjat internet 
för sina mörka syften. Nu startas en världsomspännande allians 
mot barnpornografi på nätet. Internationellt samarbete är enda 
sättet att komma åt förövarna och skydda de barn som blir offer, 
skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström och USA:s justitie-
minister Eric Holder. “

“ Ett samarbete tidigare i år mellan polis från fem EU-länder och 
USA har lett till att både förövare och distributörer i ett amerikanskt-
europeiskt pedofilnätverk har gripits.
Totalt har fler än 300 misstänkta gärningsmän gripits i gemensamma 
polisinsatser i år och förra året. Misstänkta har identifierats i 30 länder, 
från Sverige till USA, Frankrike och Australien. Bland de gripna finns 
lärare och en scoutledare.
Att de som våldför sig på barn verkar globalt, utan att bry sig om 
nationsgränser, är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Förövar-
na ser internet som ett av sina viktigaste verktyg. Samma internet som 
har revolutionerat vår vardag och som har hjälpt reformivrare och 
demokratikämpar att sluta sig samman världen över, möjliggör ano-
nym spridning av foton och videoklipp med barnövergrepp. Och för 
varje gång sådant material sprids vidare begås nya övergrepp.
Men hur kommer vi åt dem som begår dessa fruktansvärda brott? För 
att göra skillnad måste varje land intensifiera sina insatser, och vi 
måste förbättra vårt samarbete internationellt.
Därför samlas i morgon, onsdag, representanter från sammanlagt 
47 länder i Bryssel för att lägga grunden för en världsomspännan-

de allians mot barnövergreppsmaterial på nätet: Global alliance 
against child sexual abuse online.
Alliansen är ett gemensamt initiativ av EU och USA och Sverige – 
som är en del av den – kommer att spela en viktig roll med sina er-
farenheter på detta område.
Bland de andra länder som deltar finns, förutom de 27 EU-medlem-
marna, länder i vår europeiska närhet som Turkiet och Moldavien samt 
Australien, Japan, Kambodja, Nigeria och Sydkorea. Dessutom deltar 
experter, frivilligorganisationer och olika företag.
Med så många som möjligt med på båten från början, och fler som 
ansluter framöver, kan vi tillsammans tackla de utmaningar som finns 
för samarbete och lagstiftning.
Vi kommer att arbeta för att täppa till de lagstiftningsglapp som barn-
sexförbrytarna i dag utnyttjar.
Vi kommer att stärka våra insatser för att se till att Interpols internatio-
nella databas över barnsexbilder växer med minst en tio procent per år.
Och vi ska göra det enklare att dra i gång gemensamma polisutred-
ningar över gränserna, och se till att de som angriper barn ställs till 
svars för sina brott.
Länderna i alliansen förbinder sig att ta krafttag på hemmaplan, genom 
att inrätta speciella polisenheter mot dessa brott, samt att utöka sam-
arbetet med frivilligorganisationer – till exempel de organisationer 
som driver tipstelefoner där man kan larma om barnpornografi på 
nätet.
Samarbete med internetoperatörer bör fördjupas för att kunna utbyta 
information vid polisutredningar om barnporrinnehav. Vi vill också se 
till att alla länder har lagar som förbjuder barnsexförbrytare att arbeta 
med barn och unga.
Ökad kunskap är helt avgörande om vårt arbete inte ska vara förgäves, 
för i grunden handlar det om att vi alla ska känna oss säkra när vi 



surfar på nätet. Bättre kunskap gör att barn och unga kan maximera 
nätets möjligheter som mötesplats och naturlig resurs i vardagen.
Både barn och föräldrar ska kunna vara trygga i användningen av till 
exempel sociala nätverk, samtidigt som de måste känna till de risker 
som finns. Genom att alla 47 länder i alliansen mot barnpornografi nu 
förbinder sig att sjösätta kunskapskampanjer kommer vi en bra bit på 
väg.
Och låt oss vara tydliga: Europa och USA kommer obönhörligt att 
slå vakt om ett öppet och fritt internet, och samtidigt sätta stopp för 
dem som utnyttjar nätet för dessa vidriga syften. Detta är inte en fråga 
om yttrandefrihetens gränser, utan om brottslingar som förgriper sig på 
barn, dokumenterar övergreppet och sedan sprider det vidare till andra.
Innehavare av barnpornografi stödjer i sin tur det fysiska övergreppet 
genom att bidra till att bilderna och filmerna sprids vidare.
Den allians mellan länder som sjösätts i morgon, onsdag, handlar om 
att stärka våra resurser för att identifiera fler offer för barnsexför-
brytare och se till att de får hjälp. Vi ska se till att fler förövare ställs 
inför rätta, bekämpa spridningen av den här typen av material på nätet 
och öka medvetenheten kring hur dessa förfärliga brott begås.
För att nå dessa mål är större nationella insatser och mer internationellt 
samarbete de enda vägarna framåt.
Vi vet vad som står på spel: Efter våra gemensamma polisinsatser i år 
och förra året kunde myndigheterna identifiera och skydda över 
tvåhundra barn som fallit offer för barnsexförbrytare. Med den globala 
alliansen vill vi rädda många fler.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär
Eric Holder, USA:s justitieminister “



DN 5 dec 2012:
Sexualbrott.
”Vi vågade bryta tabuet och anmälde 
sexbrotten”
“Nytt initiativ. 80 procent av alla svenskar som utsatts för sexual-
brott anmäler inte det. Orsaken kan vara skamkänsla, rädslan att 
inte bli trodd eller något annat. Vi som skrivit den här texten här 
texten valde att anmäla och i dag lanserar vi initiativet ”Våga an-
mäl”. En ambition är att lyfta frågan om sexualbrott till en ny po-
litisk nivå, skriver fyra kvinnor bakom initiativet. “

“Sexualbrott sker varje dag, i vår vardag, mitt ibland oss. Vem som 
helst kan bli utsatt, och en förövare kan lika väl vara en partner som en 
total främling. Alla samhällsklasser är drabbade, och alla känner tro-
ligtvis någon som blivit våldtagen, sexuellt ofredad eller liknande.
Trots detta finns ett stort stigma. Ett solklart tabu. Sexualbrott är inget 
man gärna pratar om. Och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) bekräftar 
bilden. Enligt deras årliga undersökning Nationella trygghetsunder-
sökningen (där 2011 runt 13 000 svenskar deltog) anmäls knappt 20 
procent av alla de sexualbrott som sker varje år.
Klarspråk: Bara 20 procent av alla svenskar, kvinnor som män, unga 
som äldre och fattiga som rika som blivit utsatta för våldtäkt, sexuellt 
ofredande eller liknande går till polisen och anmäler det. Resten vågar 
inte, vill inte eller orkar inte.
Varför kan vi bara spekulera i. Men vi är övertygade om att rädslan för 
att inte bli trodd, skamkänslor över vad man varit med om och skulden 
man alltför lätt lägger på sig själv, står i vägen.
Vi som skrivit detta tillhör den där procentsatsen som anmälde. Och 
nu tänker vi, med namn och bild och utan skam berätta varför. Främst 
för att det var något av det bästa vi gjort. För oss själva, och vår själv-
känsla men också för att visa hela samhället att det är fel att utsätta en 
annan människa för brott.

Men vårt syfte med att berätta är också större. Vi har tagit våra gemen-
samma positiva erfarenheter av att anmäla de sexualbrott vi varit ut-
satta för och skapat ett initiativ vi kort och gott kallar för ”Våga an-
mäl”. Och i dag lanserar vi Våga anmäl.
Vi, ett gäng privatpersoner som tillsammans bildar en initiativgrupp 
(politiskt och religiöst obunden) öppnar en hemsida med inbakad 
blogg (vagaanmal.se) där vi lyfter frågan – att vilja och våga anmäla 
sexualbrott. Tanken är att vi och andra som anmält ska berätta våra 
historier, och framför allt: vad vi fick ut av att anmäla, varför det var 
viktigt för var och en av oss.
På sajten kommer även starka jämställdhetsröster, kända som okända 
att höras, när de berättar om hur viktigt de tycker det är att anmäla 
sexualbrott och varför.
Inför lanseringen av Våga anmäl letade vi med ljus och lykta efter 
män som varit utsatta för sexualbrott och vågat anmäla. Men det visa-
de sig vara mycket svårt att få män med denna erfarenhet att ställa upp 
med namn och bild, att öppet stå upp för att de vågat anmäla och var-
för.
Detta anser vi vittnar om ett kanske ännu större stigma och tabu hos 
män som blivit utsatta, än hos kvinnor. Och vi vill verkligen påpeka att 
Våga anmäl riktar sig till precis alla, oavsett kön. Vi anser att sam-
hällsproblemet sexualbrott är större än att enbart kallas kvinnofråga.
Kränkningen i att bli utsatt för sexualbrott mäts inte utefter vilket kön 
eller ålder man har. Så vår förhoppning är att även män ska våga kliva 
fram och berätta att de anmält, och hur det stärkt dem.
Många som anmält sexualbrott har fått ett dåligt bemötande av rätts-
väsendet. Så även några av oss. Det är helt oacceptabelt och just därför 
går Våga anmäl till stor del ut på att sprida information om hur man 
som anmälare ska bli bemött.
Vi kommer tillsammans med ansedda och sakkunniga jurister att samla 
all information om hur en anmälan går till, vilka rättigheter man har, 



vad som är bra att tänka på och så vidare på vår hemsida: vagaanmal. 
se
Vi kommer även att kämpa för att frågan om sexualbrott lyfts mer på 
en politisk nivå, tillsammans med alla er som förhoppningsvis kommer 
att engagera er i initiativet. Sexualbrott är inte ett brott som alla andra 
– därför ska det inte heller behandlas som om det vore det.
Vi som skrivit denna text är ett gäng kvinnor, offentliga som icke-
offentliga. Tillsammans bär vi på erfarenheter av gruppvåldtäkt, att ha 
blivit drogad och sexuellt utnyttjad av någon man litade på, att ha varit 
barn och blivit våldtagen av en äldre släkting, av att en person man 
haft en relation med efter det tvingade till sig sex ...
Vi har alla blivit svikna, kränkta, misstrodda och hånade. Men vi våga-
de anmäla. Och det var något av det bästa vi gjort. Några av förövarna 
blev friade, andra fällda.
Men det här initiativet handlar inte om förövare. Det handlar om oss, 
vi som blivit utsatta. Om dig och mig och rätten till rättvisa, upp-
rättelse och avslut för oss själva. Om att vi, var och en, är värda så 
pass mycket att en anmälan är helt självklar.
I dag lanserar vi Våga anmäl och varenda person som vågar ta steget 
och anmäla är en stor vinst för hela samhället. Det får vi aldrig glöm-
ma bort.
Följ med i samtalet om sexualbrott och om att våga anmäla på sajten 
vagaanmal.se och på Twitter med hashtagen #vågaanmäl.

Josefin Bunner
Marie Plosjö
Inka Rodriguez
Cissi Wallin “



DN 1  dec 2012:
Våldtäktsåtalet kan läggas ned. Förre IMF-chefen gör upp

“Hotellstäderskan får 40 miljoner”
“Paris. Hotellstäderskan som anklagar Dominique Strauss-Kahn 
för våldtäkt får 40 miljoner kronor för att åtalet i New York mot 
den förre Valutafondschefen ska läggas ned. “

“ Det hävdade källor till franska Le Monde i går. Nästa vecka kan upp-
görelsen vara klar mellan hotellstäderskan Nafissatou Diallo och 
Dominique Strauss-Kahn (DSK). Det skulle bli slutet på världens mest 
uppmärksammade våldtäktsåtal de senaste åren.
Strauss-Kahns franska advokater dementerar summan, men vill inte 
kommentera Le Mondes uppgifter i övrigt.
Nafissatou Diallo har inte arbetat sedan hon städade svit 2806 på ho-
tell Sofitel i New York den 14 maj 2011. Då kom den dåvarande 
Valutafondschefen Dominique Strauss-Kahns ut naken ur badrummet 
och hängav sig åt något som hotellstäderskan beskrev som en våldsam 
och sadistisk sexattack. Dominique Strauss-Kahn arresterades när han 
skulle kliva på planet till Europa där han skulle prata om finanskrisen 
med Angela Merkel.
Trots att New Yorks polis hittade sperma och andra spår i sviten lades 
åtalet ned. Städerskan bedömdes inte tillräckligt trovärdig av domsto-
len på Manhattan. Då valde hennes advokater att åtala Strauss-Kahn i 
en civilrättslig domstol i Bronx.
Strauss-Kahns försök att använda sig av sin diplomatiska immunitet i 
egenskap av Valutafondschef vid tiden för händelsen misslyckades. 
Enligt New York Times ska de båda parternas advokater träffas i dom-
stolen i Bronx i nästa vecka.

Dominique Strauss-Kahn separerade i somras från sin förmögna fru 
Anne Sinclair. Den förre favoriten till det franska presidentvalet 2012 
håller i dag föredrag på konferenser. För att betala summan på mot-
svarande 40 miljoner kronor tar Dominique Strauss-Kahn ett banklån 
på halva summan. Den andra halvan lånar Anne Sinclair honom, enligt 
anonyma uppgifter i fransk press.
I Frankrike anklagas Dominique Strauss-Kahn för att ha varit med 
om att organisera sexorgier med prostituerade, något som likställs med 
koppleri. Den 19 december ger den franska domstolen besked om an-
klagelserna mot honom läggs ned eller inte.
I så fall har Strauss-Kahn tagit sig ur sammanlagt fyra sexmål utan en 
fällande dom.

Magnus Falkehed magnus@falkehed.com “
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DN 13 dec 2012:
Kriminalitet.

”Polisen behöver hjälp mot den grova 
brottsligheten”
“Gemensam uppgift.Grov organiserad brottslighet som narkotika-
handel, utpressning och rå människohandel ökar. Läget är allvar-
ligt och insatser behövs på flera nivåer i samhället. Polisen kan 
inte på egen hand vinna kampen mot den organiserade brottslig-
heten, skriver polischeferna Bengt Svenson och Klas Friberg.”

“Grov organiserad brottslighet är ett växande problem. På grund av 
förändringar i vårt samhälle och vår omvärld har denna brottslighet 
ökat och fortsätter att öka. Det är en utveckling som måste brytas.
Polisens underrättelsetjänst utför i dag ett omfattande analysarbete för 
att kartlägga den grova organiserade brottsligheten. Slutsatserna kan 
inte redovisas statistiskt eller i detalj, men helhetsbilden är tydlig: Den 
grova organiserade brottsligheten ökar. Det är ett allvarligt läge som 
kräver mer av både polisen och politiker, men också av andra sam-
hällsaktörer.
Den grova organiserade brottsligheten består av individer som organi-
serar sig i hierarkiska strukturer eller föränderliga nätverk. De ägnar 
sig åt brottslighet såsom narkotikahandel, rån och bedrägerier satta i 
system, planmässiga grova stölder, rå utpressning och hänsynslös 
människohandel.
Brottsligheten drabbar privatpersoner, företag och samhällsinstitutio-
ner. De kriminella individerna skapar ett parallellt samhälle, undviker 
att betala skatt och parasiterar på välfärden. Den organiserade brotts-

ligheten är ekonomiskt skadlig, men framför allt är den ett hot mot 
människor som kommer i dess väg.
Ökningen av grov organiserad brottslighet beror på flera faktorer.
Rörligheten över landsgränser har ökat med Schengensamarbetet och 
avskaffade gränskontroller inom EU. Den fria rörligheten är i grunden 
bra, men utnyttjas allt flitigare av kriminella individer och nätverk.
Ny teknologi och i synnerhet internet har gjort det enklare för krimi-
nella att leda och styra nätverk, även över stora geografiska avstånd. 
Det har också möjliggjort nya brottsformer såsom narkotikahandel och 
bedrägerier.
Flexibiliteten i den kriminella världen har ökat. Kriminella individer 
ingår i större utsträckning i föränderliga nätverk och samarbetar i olika 
typer av projektformer för att begå olika former av brott.
Utanförskapet i samhället är ytterligare en förklaring. Arbetslöshet, 
socialt arv och segregation skapar ett socioekonomiskt utanförskap 
som gör det enklare att rekrytera unga människor till kriminell verk-
samhet.
Dessa förutsättningar, som gör att den grova organiserade brottslighe-
ten ökar, kan polisen inte påverka. Vad polisen kan göra är att försvåra 
för kriminell verksamhet – ett arbete som utvecklats kraftigt de senaste 
åren. Försvårandet sker dels genom utredningsarbete som syftar till 
lagföring, dels genom samarbete med andra myndigheter för att på 
andra sätt försvåra tillvaron för kriminella individer.
Polisen samarbetar i dag på nationell nivå med tio andra myndigheter, 
däribland Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogdemyn-
digheten. Genom noggrann kartläggning har myndigheterna tillsam-
mans ringat in centrala kriminella individer och kan angripa dem med 
samlad kraft. Utöver rättsväsendets lagföring kan de krävas på skatt, 
tvingas betala obetalda skulder eller utvisas ur landet.



Kampen mot den grova organiserade brottsligheten har i detta avse-
ende varit framgångsrik. Kunskapen är god om vilka de centrala krimi-
nella individerna är och hur de effektivast kan motarbetas med för-
svårande åtgärder. Bedömningen är att polisens ansträngningar resul-
terat i att den ökande omfattningen av grov organiserad brottslighet 
har begränsats. Det långsiktiga målet är att vända trenden.
Satsningen på nationell nivå har totalt resulterat i att 360 personer 
häktats, 260 åtalats och 160 dömts för brott. Straff har utdömts för 
totalt 460 brott och renderat i 580 fängelseår. Egendom värd 105 mil-
joner kronor har förverkats. 265 miljoner kronor har drivits in i obetald 
skatt. Ett antal grovt kriminella individer har också lämnat Sverige, 
såväl utländska som svenska medborgare. Det är ett viktigt brottsföre-
byggande arbete.
Det ska understrykas att detta bara är resultatet av arbetet i den sär-
skilda satsningen på nationell nivå. Det mesta av arbetet mot den gro-
va organiserade brottsligheten sker i den ordinarie verksamheten i 
polismyndigheterna och i de samverkande myndigheterna runt om i 
landet.
Ett bra exempel är Södertälje. Sedan 2010 har kriminella individer 
kartlagts och tillsammans med andra myndigheter har polisen vidtagit 
en rad olika åtgärder. Skatteverket har taxerat tidigare svarta inkoms-
ter, Försäkringskassan krävt tillbaka stora belopp och Kronofogden 
beslagtagit egendom.
Satsning i Södertälje har lett till att 20 individer ställts inför rätta, 
bland annat för anstiftan till mord, människorov, olaga hot och olaga 
tvång. Därtill sitter 18 individer häktade för grova bedrägerier och 
annan ekonomisk brottslighet. Ytterligare cirka 50 centrala kriminella 
individer har kartlagts och polisen arbetar för att fler ska åtalas.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att arbetet mot denna 
brottslighet inte alltid kan eller bör redovisas i siffror. Att resultat inte 
går att mäta betyder dock inte att det är oviktigt. Polisens arbete har 
gjort det betydligt svårare att vara grovt kriminell i Sverige. Det har en 
förebyggande effekt som inte kan mätas.
Tydligt är att den grova organiserade brottsligheten fortsätter att öka. 
Polisen arbetar målmedvetet och uthålligt för att bekämpa denna 
brottslighet. Men polisen kommer aldrig ensam kunna vinna kampen 
mot den grova organiserade brottsligheten.
Såväl myndigheter som kommuner, företag och andra aktörer behöver 
göra mer. Alla delar av samhället behöver ställa sig frågan hur de kan 
bidra till att stoppa ökningen av den grova organiserade brottsligheten.
Det krävs mer för att stoppa nyrekrytering till kriminella nätverk och 
stödja avhoppare. Det krävs mer för att hindra svarta affärer och på 
andra sätt göra det svårare att vara kriminell. Den fortsatta ökningen 
av den grova organiserade brottsligheten är en trend som måste brytas 
och det är en gemensam uppgift för hela samhället.
Bengt Svenson, Rikspolischef
Klas Friberg, Chef för Rikskriminalpolisen



DN 15 dec 2012:

”Debatten om polisen måste föras utifrån 
fakta”
“Dagens Nyheters ledarsida skriver på anmärkningsvärt sätt om poli-
sen (14/12). Bland annat påstås det att poliser ”ignorerar” larm och det 
framställs som att nya poliser i stor utsträckning används till ”kontors-
göromål”. Det är direkta felaktigheter.
I stort sett alla nya poliser arbetar i yttre tjänst eller med utredningar. 
Polisen ignorerar inga larm. Med undantag för enstaka misstag besva-
rar polisen varje samtal och prioriterar larm professionellt.
Ytterligare påståenden bör kommenteras. Redovisningen av upp-
klarade brott följer Brottsförebyggande rådets anvisningar, och person-
uppklarade brott särredovisas. I Rikspolisstyrelsens styrdokument 
finns tydliga kvalitetsmål som inte får åsidosättas. Enligt polisens tra-
fiksäkerhetsstrategi ska alkoholutandningsprov ske alla tider på dyg-
net. Att polisen åker mycket bil är nödvändigt i ett stort och glesbe-
folkat land.
När det gäller civila specialister har jag själv efterfrågat detta. Jag 
välkomnar därför justitieministerns förslag. Det är ett av flera sätt för 
att skapa en effektivare polis.
Vi ser ännu inte den fulla effekten av fler poliser, men vi har blivit syn-
ligare och ökat fokus på kärnverksamheten. Jag viftar inte bort pro-
blem, som DN skriver, utan är exempelvis tydlig med att fler mängd-
brott måste utredas. Debatten om polisen måste dock föras utifrån de 
faktiska förhållandena och inte efter felaktiga påståenden. Vi kan bli 
bättre, men vi gör också mycket bra.
Bengt Svenson Rikspolischef “

DN 15 dec 2012:

“Ficktjuvarnas bästa tid är nu”
“Fickstölderna ökar kraftigt i Stockholm. Just nu i julhandeln är 
ligorna mycket aktiva. Tjuvarna arbetar ofta i grupp. Några 
distraherar offret medan kumpanen vittjar väskor och fickor.”

“ – Julhandeln är en tid då ficktjuvarna är extra aktiva. Det är trångt 
och många tar ut mycket pengar, säger kriminalinspektör Peter Enell 
vid Citypolisen. Han har under många år arbetat med fickstölder.
Problemen har ökat kraftigt under året. Färsk statistik från Stock-
holmspolisen visar att 12 165 fickstölder anmälts i city till och med 
november i år. Det är en ökning med hela 36 procent jämfört med 
motsvarande period i fjol. Det återstår att se hur aktiva tjuvarna är 
under julhandeln, med mycket folk och gott om pengar i omlopp.
Oftast är det ligor från utlandet som tillfälligt kommit hit för att tjäna 
pengar på brott. Ofta reser de runt i olika länder i Europa.
De flesta offren för fickstölder är kvinnor, eftersom de oftare har sina 
värdesaker i väskor eller kappfickor. På dagtid väljer tjuvarna ofta ut 
äldre personer, som kanske har svårare att förflytta sig snabbt och 
försvara sig. De blir ofta utsatta i köer, exempelvis till bussar och 
spårvagnar.
Polisen i Stockholm har nyligen gått ut med varningar till Storstock-
holms lokaltrafik och uppmanat dem att vara uppmärksamma när 
passagerare råkar ut för tjuvarna. Om polisen får uppgifter om exakt 
vilken buss och vilken tid någon har blivit bestulen så finns det goda 
chanser att tjuvarna har fångats på bilder från övervakningskameror.



– Det är ofta svårt att gripa gärningsmännen, eftersom vi sällan får 
något bra signalement på dem. Därför behöver vi få fram fler bilder, 
säger Peter Enell.
En mycket stor del av stölderna sker nattetid, oftast på eller utanför 
krogarna vid Stureplan. Då är offren oftast yngre kvinnor, och bytet är 
framför allt deras mobiltelefoner.

– Det är mycket kvinnor mellan 20 och 25 år. De står i kö och plockar 
fram sina mobiler flera gånger. Tjuvarna hinner se vilka telefoner de 
vill ha och de vet exakt i vilken ficka eller vilket fack i väskan som 
mobilerna finns. Sedan går man på sitt offer, ger en kram eller spelar 
upp en liten scen, medan kumpanen tar mobilen. Det är gjort på en 
sekund, säger Peter Enell.
Både köerna utanför och inne på krogarna är lämpliga miljöer för 
tjuvarna. Det är trångt och tillsammans med kumpanerna kan de skapa 
situationer så att det utsedda offret blir skymd eller pressad mot en 
vägg. Att många dessutom är berusade gör det ännu lättare.
Peter Enell berättar att i krogmiljön är bytet mobiltelefoner i hela 80 
procent av alla fall.
– Vi har hittat flera fall där ligorna har skickat mobiltelefoner i paket 
till sina hemländer. De kan i vissa länder få en månadslön för en enda 
mobiltelefon, säger han.
Även om det är svårt att fälla gärningsmännen så händer det att de 
ställs inför rätta.
Nyligen dömdes fyra unga män från Rumänien till fängelse mellan tre 
och sex månader och fem års utvisning för att ha försökt stjäla i kön 
utanför en krog vid Stureplan. Ordningsvakterna på krogen upptäckte 
att männen medvetet skapade trängsel och sedan sökte efter byte i 
några unga kvinnors fickor och väskor.

I måndag dömdes två män och en kvinna, även de från Rumänien, för 
att i fem fall ha stulit från personer som suttit i och sovit i tunnelbanan 
när de var på väg hem från krogen. Där fångades de åtalade av 
tunnelbanans övervakningskameror, vilket ledde till att de kunde 
ställas inför rätta.
I augusti dömdes tre andra personer för häleri genom att ha försökt 
skicka 14 paket med stulna mobiltelefoner till Rumänien. Det var 
Posten som larmade polisen när de märke att många misstänkta paket 
skickades från samma plats i centrala Stockholm. Från ett av paketen 
hördes dessutom en ringsignal.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “

 “12 165 fickstölder har anmälts i år. (2011 8940) (Jan-nov)
Källa: Polisen i Stockholm. Siffran gäller årets elva första månader.
Så gör du för att skydda dig
Bär aldrig värdesaker i din ryggsäck. Om du använder väska, tänk på 
att bära den framme på kroppen.
Var uppmärksam i trånga situationer, särskilt om trängseln verkar 
orsakas i onödan. Personer som plötsligt vill vara hjälpsamma kanske i 
själva verket försöker känna efter vad som finns i dina fickor.
Om du tar ut pengar från en bankomat, var uppmärksam på om någon 
verkar intresserad. Tjuvarna kan vilja förbereda sig genom att se hur 
mycket pengar du tar ut och vilken kod du använder.
Var uppmärksam på främmande personer som på något sätt avleder din 
uppmärksamhet i julhandeln. Det kan vara ett försök att få dig att 
tappa koncentrationen medan ficktjuven slår till.”
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DN 15 dec 2012:
Brottsbekämpning.
“Punktmarkera unga lyckat pilotprojekt”
“I drygt ett år har 40 ungdomar i Stockholm punktmarkerats av 
sociala insatsgrupper. Hälften av dem har inte återfallit i brott, 
för flera andra har brottsmisstankarna blivit färre. – Jag tycker 
att det känns väldigt bra, än så länge är resultaten mycket positi-
va, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg-Schött 
(M).”

“Det handlar om ungdomar mellan 14 och 18 år – hittills är samtliga 
pojkar – som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller vill 
hoppa av dem. Flera stadsdelsförvaltningar funderar på att i framtiden 
även ta med 13-åringar. Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista vill att livs-
stilskriminella unga vuxna mellan 20 och 29 år ska ingå.
I de sociala insatsgrupperna medverkar bland andra socialtjänsten, 
polisen och skolan. Många vuxna samlas runt varje pojke.
– Ja, det är dyrt men jag tror absolut att det är värt det. De både förstör 
sitt eget liv och kostar samhället väldigt, väldigt mycket pengar. Det är 
otroligt värdefullt om vi kan hjälpa dem tillbaka till ett fungerande liv. 
Framför allt för dem, förstås, men även för kommunen ur en ekono-
misk synvinkel, säger Marie Ljungberg-Schött.
Det började våren 2011 när regeringen beslöt att starta en pilotverk-
samhet i tolv områden i landet. Ett av dem var Spånga-Tensta.
I utvärderingen av pilotprojektet, som har gjorts av Ersta Sköndals 
högskola, redovisas den anmälda brottsligheten i de tolv områdena. 
Högst antal anmälda brott under 2011 har Spånga-Tensta med 17 200 
stycken. Även när det gäller anmälda rån och bilstölder – brottstyper 
som indikerar en fortsatt lång eller intensiv brottskarriär – ligger 
Spånga-Tensta i topp med 369 anmälda rån per 100 000 invånare och 
552 bilstölder.

Utvärderingen visar att sociala insatsgrupper leder till att ungdomarna 
får se konsekvenser av sina handlingar fortare. Ungdomarna själva är 
över lag positiva till att fler vuxna ser dem i vardagen, deras föräldrar 
uppskattar att träffa fler personer som har kontakt med deras barn.
Socialtjänstens medarbetare i Spånga-Tensta anser att de ungdomar 
som deltar i social insatsgrupp får svårare att begå brott på grund av att 
de är mer iakttagna av närpolisen i området. De blir inte heller lika 
attraktiva att ha med vid brottsaktiviteter eftersom de har många runt 
omkring sig som bevakar vad som händer.
Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “

“Fakta. Pilotprojektet stadsdel för stadsdel
Hägersten-Liljeholmen. Två ungdomar deltar och en är på gång. 
Samtliga är 14 år gamla.
Hässelby-Vällingby. Åtta ungdomar mellan 14 och 17. För tre har det 
inte kommit in några nya polisanmälningar, för samtliga åtta deltagare 
tycker sig socialtjänstens medarbetare se en förbättring.
Enskede-Årsta-Vantör. Sex ungdomar mellan 14 och 17 år. För tre 
har det inte kommit in nya polisanmälningar.
Rinkeby-Kista. Fem ungdomar mellan 14 och 17, tre till på gång. För 
två av de fem har det inte kommit in någon ny polisanmälan, för en har 
det kommit färre och för en annan har det gått bättre i perioder.
Skarpnäck. Tre ungdomar mellan 14 och 17. En är nu på behand-
lingshem, en har flyttat utomlands och för den tredje kan man urskilja 
en förbättring.
Skärholmen. Nio ungdomar mellan 13 och 17. Sju är inte misstänkta 
för några nya brott. För de andra två har läget förbättrats.
Spånga-Tensta. Sju ungdomar mellan 16 och 17. Fyra är inte 
misstänkta för nya brott, för två har brottsmisstankarna minskat i 
antal.”
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DN 16 dec 2012:

”Pojkarna blir förvånade när en vuxen 
orkar lyssna”
“En psykolog på ett slutet ungdomshem möts ofta av nyfikenhet. 
Och förvåning. Ungdomarna är vana vid vuxna som sviker. De 
blir förvånade när någon orkar lyssna. Psykologen Jenny 
Rickardsson berättar över en lunch om sitt yrke för studenten 
Karim Hanna.”

“ En fördel med psykologyrket är att man kan jobba med olika 
saker samtidigt och ha ett varierande jobb. Hur ser det ut för dig?
– Sedan ett par månader jobbar jag heltid som egenföretagare. Till-
sammans med några kolleger driver jag Psykologifabriken, där vi 
arbe-tar med digitala verktyg för att förändra beteenden i vardagen. 
Jag har även coachningssamtal och skriver artiklar om psykologi. 
Tidigare jobbade jag även kliniskt med ungdomar.
Vilka klienter arbetade du med då? Vad hade de för problem?

– På ungdomshemmet där jag var sitter 36 pojkar mellan 16 och 21 år, 
som antingen är dömda för grova brott eller har missbruksproblem. 
Dels arbetade jag med en utredning för att se om de hade några dia-
gnoser och om de fick något stöd från vuxna i sin omgivning. Om 
pojkarna själva vill så kan de, utöver den vanliga behandlingen som 
levereras av behandlingsassistenter, också träffa en psykolog för att 
prata om sina problem. Samtalen handlar om alltifrån ångest och 
sömnproblem till drogproblematik. Jag arbetade även med att utveckla 
nya strategier för verksamheten.
Hur blir du bemött av ungdomarna? Brukar de vara motvilliga till 
kontakten?

– De som har drogproblem är ofta mer kontaktsökande. Det är i regel 
svårare att nå fram till dem som är dömda för våldsbrott. Men jag har 
upptäckt att utredningen, som ju är obligatorisk för alla, är en bra in-
gång. Många av pojkarna har dåliga erfarenheter av vuxna som sviker 
och blir förvånade när någon faktiskt orkar lyssna på dem.
Vilka egenskaper bör man ha för att jobba med barn och 
ungdomar?

– Det är bra att vara nyfiken och verkligen vilja förstå hur den andre 
tänker. Och att vara genuin och aldrig ljuga om sig själv. Ungdomarna 
frågar kanske om du själv provat på droger. Då kan det vara hjälpsamt 
att avslöja litegrann om dig själv.
Har du alltid vetat att du ville bli psykolog?
– Nej, inte alls. Jag jobbade som journalist, men efter några år kände 
jag att jag inte hade mer att hämta där. Jag ville vara mer delaktig och 
började fundera på olika vårdyrken, som läkare, sjuksköterska och 
psykolog. Till slut sökte jag in till psykologprogrammet men var nära 
att hoppa av redan första veckan. Allt verkade så flummigt. Nu kan jag 
inte tänka mig något annat yrke som skulle kunna vara mer intressant.
Jag har ett och ett halvt år kvar på min utbildning och känner mig 
redan nervös inför praktiken nästa termin. Kände du dig redo att 
gå ut i arbetslivet efter din examen?
– Efter utbildningen har man något som kallas för praktisk tjänstgöring 
för psykologer, vilket motsvarar läkarnas allmäntjänstgöring. Då arbe-
tar man praktiskt som psykolog under ett år tillsammans med en hand-
ledare. I början kändes det läskigt, men min handledare pushade mig. 
Man upptäcker snart att man kan så mycket mer än vad man tror. Visst 
finns det exempel på sådant som man inte klarar av, men de är få.



En vanlig och ganska så irriterande respons jag får när jag be-
rättar om min utbildning är att man kommer att må psykiskt 
dåligt själv som psykolog. Påverkar jobbet dig negativt? Och hur 
hanterar du det i så fall?
– Nej, jag känner mig nog gladare nu än förut. Mitt yrke hjälper mig 
att hantera vardagen bättre. När jag möter dem som har det svårt 
känner jag tacksamhet över att min tillvaro faktiskt fungerar. Ibland 
blir jag upprörd när jag träffar någon som borde ha fått hjälp mycket 
tidigare. Men det är ganska sällan som jag tar med mig svåra saker 
hem.
Helen Preutz helen.preutz@dn.se “

“Lunchmötet
Var? Sven-Harrys restaurang i Vasaparken.
På tallriken? Inkokt lax och kokt potatis.
Jenny Rickardsson. Läser mycket böcker för att utveckla tankar
Bor: I Stockholm.
Familj: Sambo och tre barn.
Ålder: 38 år
Fritidsintressen: Se på film och tv-serier, umgås med barnen.
Jobbar med: Som psykolog i egen firma.
Utbildning: Gick ut psykologprogrammet på Stockholms universitet i 
december 2009.
Också arbetat med: Som journalist på tidning och tv.
Hur blir man en bra psykolog: Genom att läsa mycket böcker för att 
utveckla tankar och prata om det med andra. Rollen som terapeut är ett 
hantverk som kräver praktisk träning.

Hur blir man en dålig psykolog: Genom att bryta mot lagar och 
sekretessregler.
Gör om fem år: Fortsätter jobba som psykolog. Mer med skolung-
domar, för att förebygga psykisk ohälsa.
Karim Hanna. Har jobbat med en stödlinje för spelberoende
Bor: I Södertälje.
Familj: Föräldrar och två syskon.
Ålder: 22 år.
Fritidsintressen: Se på film, träna och umgås med vänner
Utbildning: Går termin sju på psykologprogrammet på Stockholms 
universitet.
Jobbat med tidigare: På Unicef, på Spelteamet – en stödlinje för 
spelberoende, och som mentalskötare på Södersjukhuset.
Gör om fem år: Arbetar som psykolog med klinisk inriktning mot 
barn och unga. “
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DN 17 dec 2012:

”Den höjd i taket det pratas om liknar mest 
kryphöjd.”
Johannes Knutsson, professor i polisforskning i Oslo, skriver på 
Newsmill om allvarliga brister inom svensk polis. http://
www.newsmill.se/artikel/2012/12/12/polisens-allvarliga-brister-r-ov-
rdigt-sverige “
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DN 20 dec 2012:

“Förtal är inte polisens ansvar”
“Att kalla någon ”slampa” eller något annat nedsättande på inter-
net leder sällan till att polis och åklagare ingriper. I de flesta fallen 
får den utsatta personen sköta saken själv, men i Göteborg går 
åklagaren vidare med fallet. “

“– Enligt nuvarande lag är det en fråga mellan den som förtalar och 
den som blir utsatt, säger Daniel Westman, doktorand i IT-rätt vid 
Stockholms universitet.
Det har blivit allt vanligare att personer lägger ut nedsättande bilder 
och texter om andra på internet. Det kan vara påståenden om att en 
person har sex med vem som helst, att någon har begått ett brott eller 
något annat som är ”klandervärt” men inte nödvändigtvis olagligt.
Enligt lagen är det förtal att sprida sådana uppgifter om andra. Men 
tanken är att polis och åklagare inte ska lägga sina resurser på detta. I 
stället är det upp till den utsatte själv att väcka enskilt åtal.
Ibland kan åklagare ändå bedöma att det är ”påkallat ur allmän syn-
punkt” att åtala. I Göteborg har kammaråklagare Elisabeth Trouvé 
bedömt att detta är ett sådant läge, eftersom så många personer har 
lagts ut med bild och en massa nedsättande kommentarer.

– Det låter rimligt att pröva allmänt åtal i det läget, i stället för att 
tusen personer ska väcka enskilt åtal, menar Daniel Westman.
Lagstiftningen har inte ändrats efter internets framväxt. Det är visser-
ligen allvarligare att sprida nedsättande uppgifter till många personer, 
men i dag är det oklart var gränserna går för när förtal på nätet ska leda 
till allmänt åtal.

Åklagarmyndigheten har i år gått ut med riktlinjer i frågan. Här finns 
en mängd exempel på uppgifter som åklagaren ska hoppa över, Det 
räcker exempelvis inte att påstå att ”någon är otrogen, sprider lögner 
eller är promiskuös” (har många sexuella förbindelser). Det är inte 
heller tillräckligt att lägga ut en nakenbild på en person, däremot om 
någon är filmad under ett samlag.
Däremot är det värre att sprida kränkande uppgifter om någons natio-
nalitet, att kalla någon för pedofil eller narkotikamissbrukare.
Den 17-åriga flicka som påstås ha lagt ut alla kränkande uppgifter ne-
kar till brott och menar att någon annan har gjort det. Om utredningen 
visar att hon talar sanning så kan också hon vara utsatt för förtal, eller 
för dataintrång.
Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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DN 27 dec 2012:
Polisen och de kriminella gängen

“Gängmedlemmarna är brickor i ett spel”
“Kampen mot de kriminella gängen har blivit en prestigefråga 
både för polisen och regeringen. DN kan i dag berätta att även 
Kriminalvården använder den svenska maffian som en bricka i ett 
spel om pengar. För gängen själva kan fängelsevistelser innebära 
en chans att växa sig ännu starkare.”

“– Två gängmedlemmar in, tre ut. Det är ibland den oönskade konse-
kvensen av att gängkriminella hamnar bakom galler.
Det menar Bengt-Olof Berggren, chef för Kunskapscentrum mot 
organiserad brottslighet, en myndighetsgemensam satsning i Västra 
Götaland.
Bakom murarna kan gängen växa sig större – trots Kriminalvårdens 
försök att stoppa deras expansion.

Omkring 300 av drygt 5 000 personer på svenska anstalter bedöms av 
Kriminalvården tillhöra den organiserade brottsligheten. Det motsvarar 
omkring 6 procent. Bland de mest framträdande gängen är Hells 
Angels, Bandidos och Black Cobra, enligt Kriminalvården.
För att undvika maktkamper och att en viss grupp tar över hela avdel-
ningar, har Kriminalvården valt att skilja gängmedlemmarna åt. Många 
placeras på högsäkerhetsfängelser, där risken för fritagning är minst. 
Det handlar om anstalter som Hall, Kumla och Saltvik.
För polisen och regeringen har kampen mot den organiserade brotts-
ligheten lyfts fram som en av de viktigaste frågorna.

Men som DN har avslöjat under hösten har arbetet inte varit lika 
framgångsrikt som polisen – och regeringen – gett sken av. I själva 
verket går utvecklingen åt fel håll. Såväl gängmedlemmarna som den 
gängrelaterade brottsligheten ökar.
Ett exempel är kampen mot det kriminella gänget Black Cobra. Det 
lever vidare – trots tidigare besked om nedläggning – och polisens 
budskap om att gänget är krossat.
Och den laddade frågan om gängen har inte bara hamnat i centrum hos 
den svenska polisen.
DN kan i dag berätta att Kriminalvården gång på gång använt de 
kriminella nätverken som bricka i ett spel om pengar.
Tre år i rad har myndigheten hävdat att antalet gängmedlemmar – som 
är en kostsam grupp att hantera – ökar på svenska anstalter.
Kriminalvården har bland annat i budgetunderlag som skickats till 
regeringen påstått att ”Allt fler klienter ingår i kriminella gäng och 
nätverk”. Detta anges som en särskild orsak till att placeringen av de 
intagna har försvårats och kraven på Kriminalvården ökat. Påståen-
dena återfinns också i ett svar till Justitiekanslern som försvar för att 
en intagen inte fått en anstaltsplats inom rimlig tid.
Men att gängmedlemmarna blivit fler på svenska fängelser stämmer 
inte, visar DN:s granskning.
Kriminalvården har vilselett regeringen i sina budgetunderlag. 
Myndigheten medger också att de inte gett en rättvisande bild.
– Det hade varit mera korrekt att säga att andelen personer med en 
tydlig kriminell bakgrund och komplexiteten hos den genomsnittliga 
intagne ökar, däremot inte konkret antalet gängmedlemmar. Det är 
något slags glidning som för mig låter olycklig, säger Christer 
Isaksson, säkerhetschef på Kriminalvården.



Han förklarar ”glidningen” med att Kriminalvården använder ett annat 
”språkbruk” när de söker pengar.
– Det är olika språkbruk vid olika tillfällen, eller hur. Det ena är ett 
budgetäskande språk, säger Christer Isaksson.
Kriminalvårdens budgetexpert Håkan Andersson säger först att han 
läser budgetunderlaget som att gängmedlemmarna har ökat i antal. 
Senare ångrar han sig. Han menar då att formuleringen ”lämnar 
utrymme för tolkningar”

– Vi kommer givetvis inte att skriva så här i nästa budgetunderlag, 
säger Håkan Andersson.
De senaste åren har Kriminalvårdens budget ökat – samtidigt som det 
totala antalet intagna minskat. Inga pengar har öronmärkts för gäng-
medlemmar, men uppgifterna i budgetunderlaget är en av faktorerna 
som anslaget baseras på.
Det menar Jenny Björndal, departementssekreterare på justitiedeparte-
mentet.
– När vi gör våra bedömningar måste vi utgå från att Kriminalvården 
redovisar korrekta uppgifter.
Framtidsutsikterna är dåliga för de gängmedlemmar som i dag sitter 
i fängelse. Nästan nio av tio återfaller i brottslighet. Det är inte alls 
förvånande, enligt Camila Salazar Atías, gängexpert på Fryshuset i 
Stockholm.

– Det värsta straffet kommer efteråt. När du kommer ut från fängelset 
har du samma problem som innan du åkte in. Fast nu är det ännu värre, 
för nu har du ett fängelsestraff dessutom.
Återfallsfrekvensen hänger bland annat ihop med misslyckandet att få 
gängmedlemmar att lämna gänget under fängelsetiden, menar hon. 
Gängkriminella behåller sin livsstil efter avtjänat straff och begår 

generellt sett brott i högre utsträckning än andra kriminella. Många 
gånger har de också en ”skuld” på utsidan, exempelvis om familjen 
fått ekonomisk hjälp av gängkamraterna. Stöd under fängelsestraff är 
en vanlig försäkring inom gänglivet, enligt Salazar Atías.
En liknande bild ges av en person inom Black Cobra. Han säger att när 
någon medlem hamnar bakom galler tar gänget hand om dennes fa-
milj. Och kontakten upprätthålls genom brev.
– Vi får inte besöka våra bröder i fängelset, annars hade vi gjort det 
också, säger gängmedlemmen som DN intervjuat.
Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se “

“Historien om ett gangstergäng
Gängmedlemmarna: ”Vi är ett kompisgäng som ställer upp för 
varandra i vått och torrt.”
Offret: ”Jag var säker på att jag skulle dö.”
Polisen: ”De gav sig på hela rättsapparaten. Då bestämde vi: De måste 
bort.”
DN har en längre tid granskat Black Cobra. Historien om ett gang-
stergäng berättar hur en kriminell sammanslutning gick  under jorden, 
förändrades men lever kvar. 
DN+ Dokument är det goda reportaget  i nytt format – bara i din surf-
platta.
Gör så här För dig som prenumererar
Specialutgåvan om Black Cobra ingår i din digitala prenumeration. Du 
hittar den på startskärmen när du öppnar appen DN+ i surfplattan. Om 
du inte redan har laddat ner appen, gör det från Appstore.....”
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DN 28 dec 2012:

“Polisregister kritiseras”
“Rikspolisstyrelsen har registrerat enskilda personers etnicitet och 
religion i sitt centrala kriminalunderrättelseregister (KUR), visar en 
granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
– Vi har sett ärenden där det står om personer att de är exempelvis 
romer eller shiamuslimer utan det att varit absolut nödvändigt, vilket 
lagen kräver, säger nämndens ordförande Sigurd Heuman.
TT “



7957 Undervisning o d. Forskning.

SW   . 7957 Undervisning o d.

Libris/SAB:
E  	
 Uppfostran och undervisning 
E:b 	
 Uppfostran och undervisning: forskning 
E:bf	
 Organisationer och institutioner 
E:d 	
 Uppfostran och undervisning: teori och filosofi 
E:k 	
 Uppfostran och undervisning: historia 
E:oa 	
Uppfostran och undervisning: sociologi 
Ea 	
 Pedagogik 
Eh 	
 Uppfostran i hemmiljö 
Em 	
 Undervisningsväsen (ej högskolor) 
Ep 	
 Högskolor 
Et 	
 Ungdomsvårdsskolor 
Eu 	
 Elever med särskilda behov 
Ev 	
 Folkbildning 
Ex 	
 Yrkesval 
(DC, DK 37)

Från 01d.pdf (DC DK)

Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverks-
institut.
7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier.
7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar.
7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 
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(SAB E, DC, DK 37) DC:
370 Utbildning
371 Skolledningen, specialundervisning
372 Elementary utbildning
373 Gymnasieutbildning
374 Vuxenutbildning
375 läroplaner
376 används inte längre, tidigare utbildning för kvinnor
377 används inte längre, tidigare Etiska utbildning
378 Högre utbildning
379 Regeringen reglering, kontroll, stöd

DK:
37      Undervisning, allmänt.
371    Skolan.
371.1 Skolledning. Lärare. Övrig personal
371.2 Skolorganisation
371.3 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning
371.4 Pedagogiska system
371.5 Skolordning. Disciplinfrågor
371.6 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisnings-
          materiel.Läromedel
371.7 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård
371.8 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner372 Undervisningsämnen  
          för alla stadier ochskolformer
373    Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande  
          skolformer.
374    Folkbildning. Utbildning utanför skolansram
375 -
376    Specialundervisning. Särskolor.
377    Fackskolor.Yrkesskolor.Yrkersutbildning
378    Universitet och högskolor.
379.8 Fritidsverksamhetensutformning och organisation.
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DN 11 oktober 2012

“Vi behöver fler forskare som tar större 
risker”
“Fördelning av anslag. Andelen forskningsanslag som årligen ska 
konkurrensutsättas och omfördelas utifrån kvalitetskriterier 
dubbleras från 10 procent till 20 procent, det vill säga närmare tre 
miljarder kronor per år, skriver utbildningsminister Jan 
Björklund (FP). Men en än viktigare förändring är sättet att 
utvärdera den kvalitet som ska styra anslagsfördelningen.”

Svensk forskning har stor bredd, med många forskare, inom många 
områden och på många geografiska platser, men spetsen är för tunn. Vi 
behöver fler forskare som tar större risker i sin forskning, ställer de 
svåra och utmanande frågorna, de som vågar misslyckas i jakten på det 
stora genombrottet. De som tänker "outside the box".

Förutsättningarna för framgång för svensk forskning är goda; de årliga 
anslagen ökar med fyra miljarder kronor till 2016 enligt regeringens 
forsknings- och innovationsproposition. Totalt har alliansregeringen 
ökat dem med cirka nio miljarder på åtta år; med mer än 30 procent.
En liberal utgångspunkt för politiken är att akademin ska stå mer 
självständig från den politiska makten. Det är faktiskt bara 25 år sedan 
den exakta placeringen och den vetenskapliga inriktningen för varje 
professur i Sverige beslutades av regeringen, som också fördelade 
varje enskilt lärosätes forskningspengar ända ned på fakultetsnivå. Det 
är en omfattande förskjutning av makten över forskningen som har ägt 
rum sedan dess, från politikerna till varje enskilt lärosäte. Den enskilt 
största budgetposten - och anslagsökningen - i dagens proposition är 

också de direkta anslagen till universitet och högskolor, som lärosätena 
själva beslutar om.

Det finns emellertid även styrda forskningssatsningar. Max IV och 
ESS i Lund och SciLifeLab i Stockholm och Uppsala är satsningar 
som enskilda lärosäten inte kunde ha gjort själva, men som är till stort 
gagn för svensk forskning. På några områden pekar vi också ut 
forskning som är särskilt betydelsefull för svenskt näringsliv, till 
exempel gruv- och mineralforskning och, inte minst, inom life science-
området. Andra nyheter i propositionen är bland annat satsningar på 
unga talangfulla forskare och rekrytering av internationella forskare 
med stor potential.

Att fördela statens forskningsanslag är en verksamhet som präglas av 
målkonflikter. Permanenta anslag till lärosätena som varken utvärderas 
eller omprövas skapar stabila villkor och trygga anställningar men 
riskerar att bli konserverande i stället för kvalitetsdrivande. Om 
forskarna i stället ska ansöka om alla medel i konkurrens premieras 
kvalitet, men riskerna är alltför ryckig finansiering, kortsiktighet, 
osäkra anställningsvillkor och alltför stor byråkrati.

Regeringens uppfattning nu, precis som 2008, är att de direkta 
anslagen ska vara dominerande, men kompletteras med medel som 
forskare ansöker om från nationella forskningsråd. Trots riskerna för 
ansökningsbyråkrati är det angeläget att det finns flera olika 
finansiärer; den som får nej hos en kan ansöka hos någon annan, 
eftersom alla beslut grundas på bedömningar som också kan bli fel.

Men fördelningen av lärosätenas anslag - cirka 14 miljarder kronor 
varje år - föreslås ske på ett helt nytt sätt mellan de närmare 40 
universitet och högskolor som får del av dessa medel. Andelen som 



årligen ska konkurrensutsättas och omfördelas utifrån kvalitetskriterier 
dubbleras från 10 procent till 20 procent, det vill säga till närmare tre 
miljarder kronor per år. Alla de nya 900 miljonerna ska i princip 
fördelas efter samma kvalitetskriterier.

År 2014, när anslagen höjs som mest, garanteras dessutom alla 
lärosäten en höjning, oavsett tidigare kvalitetsresultat.

Men en än viktigare förändring som aviseras i dagens proposition är 
sättet att utvärdera den kvalitet som ska styra anslagsfördelningen.

Som kvalitetsmått har hittills använts mängden externa anslag en 
forskare får beviljat och mängden publiceringar och citeringar en 
forskare åstadkommer i vetenskapliga tidskrifter, så kallade 
bibliometriska mått. Systemet har dock tre nackdelar:

Att publicera sig i internationella tidskrifter är mycket vanligare inom 
vissa vetenskapsområden än inom andra, och möjligheterna att få 
externa anslag är större för till exempel medicin än matematik. 
Framför allt blir många ämnesområden inom humaniora och 
samhällsvetenskap lätt förlorare när externa anslag och bibliometri ges 
stor tyngd.

Ett annat problem är att bibliometri per definition utgår från historiska 
prestationer, vilket gynnar det redan etablerade.

Men det finns också en tredje risk; den som ställer djärvare och mer 
utmanande frågor kommer att misslyckas oftare än den som satsar på 
"säkra kort", och kan därmed ha färre resultat att publicera.

I stället för att enbart räkna publiceringar och citeringar borde svensk 
forskning regelbundet granskas, utvärderas och bedömas ur ett bredare 
perspektiv av utländska kolleger. Modellen, kallad peer review eller 
kollegial bedömning, är väletablerad inom forskarvärlden; bland annat 
används den av forskningsråden och vid tillsättningar av 
professorstjänster. Vetenskapsrådet kommer att få huvudansvaret för 
att ta fram förslag till en helt ny modell för kvalitetsgranskning av 
svensk forskning som baseras på dessa principer. I modellen kan 
också, utöver den rent vetenskapliga bedömningen, ingå att bedöma 
forskningens samverkan, relevans och nytta.

All svensk forskning skulle kunna granskas med fyra- eller 
femårsintervall, då det bedöms hur väl de olika ämnesområdena vid 
varje lärosäte står sig i konkurrensen. Resultatet ska sedan ligga till 
grund för resursfördelningen mellan lärosätena för att främja kvalitet.

Genom att använda peer review får vi alltså ett system som ger 
likvärdiga förutsättningar för humaniora och samhällsvetenskap; ett 
system som främjar kvalitet, är framåtsyftande och ökar risktagandet i 
forskningen. Så skapar vi bättre förutsättningar för svensk forskning 
och större möjligheter att nå de stora genombrotten i forskningen.

Jan Björklund, utbildningsminister (FP) vice statsminister “



Pressmeddelande 11 oktober 2012 Utbildningsdepartementet:
4 miljarder ska stärka svensk forskning
Forsknings- och innovationspropositionen innehåller ett nytt stort re-
surslyft för svensk forskning. Nivån på anslagen ökar med 4 miljarder 
kronor. Långsiktiga satsningar på spetsforskning, mer basresurser till 
universitet och högskolor och stora investeringar i life science är vikti-
ga delar.
Idag överlämnar regeringen propositionen Forskning och innovation 
(2012/13:30) till riksdagen. Den innehåller satsningar som höjer nivån 
på forskningsanslagen med 4 miljarder kronor 2013-2016. Totalt har 
regeringen på åtta år höjt anslagen med 9 miljarder kronor, en ökning 
med mer än 30 procent.
- Jag vill att Sverige ska vara framgångsrikt också i kommande genera-
tioner. Satsningar på forskning är nyckeln, säger utbildningsminister 
Jan Björklund. 
Stora ökningar för universitet och högskolor
Den största enskilda satsningen är en ökning av anslagen för forskning 
och forskarutbildning till universitet och högskolor. Anslagen beräknas 
öka med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner 
kronor 2016. Från och med 2016 fördelas alltså 900 miljoner kronor 
mer per år direkt till lärosätena. De nya medlen fördelas enligt kvali-
tetskriterier och en större andel av de befintliga resurserna omfördelas 
också enligt samma system. På sikt bör ett system med kollegial be-
dömning (peer review) införas. Det stora resurstillskottet innebär att 
alla lärosäten får mer forskningsmedel 2014.
Satsningar på spetsforskning
Regeringen föreslår två rejäla satsningar för att vässa spetsen i svensk 
forskning. Yngre forskare har ofta svårt att få långsiktig finansiering 
för att kunna bygga upp en självständig forskning. Ett särskilt program 
skapas för de allra främsta yngre forskarna. Att Sverige kan locka hit 
framstående utländska forskare är viktigt. Regeringen avsätter därför 

särskilda medel för att kunna öka rekryteringen av internationella 
toppforskare.
600 miljoner till life science
Svensk forskning inom life science håller inom ett antal områden 
högsta inter¬nationella klass. Regeringen satsar 600 miljoner kronor 
på bland annat forskning om antibiotikaresistens, klinisk behandlings-
forskning och registerbaserad forskning. Den största delen, 200 
miljoner kronor, går till SciLifeLab, ett vetenskapligt centrum för 
medicinisk forskning som finns i Stockholm och Uppsala.
Forskningsinfrastruktur
En viktig del i att skapa förutsättningar för framstående forskning är 
forskningsinfrastruktur. Medel avsätts till European Spallation Source 
(ESS) i Lund. ESS är en av de största satsningarna på forsknings-
infrastruktur som har skett i Europa de senaste decennierna, investe-
ringskostnaden uppgår till nästan 1,5 miljarder euro. Dessutom ökar 
medlen till den världsledande synkrotronljuskällan Max IV som är 
under uppbyggnad norr om Lund. Tillsammans kommer de båda 
anläggningarna att utgöra ett naturvetenskapligt forskningscentrum av 
yppersta världsklass.
Forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster
Regeringen genomför också riktade satsningar inom några områden av 
särskild betydelse för näringslivet och samhället. Medel fördelas lång-
siktigt till forskningsmiljöer av hög klass utifrån excellenskrav. De tre 
som har valts ut är gruv-, mineral- och stålforskning, forskning kring 
hållbart samhällsbyggande samt forskning om skogsråvara och bio-
massa. Regeringen utvecklar också Vinnovas pågående innovations-
program. Syftet är att tillsammans med näringslivet öka nyttiggörandet 
av forskningsresultat genom det nya programmet strategiska innova-
tionsområden (SIO). SIO inriktas mot att lösa viktiga samhällsutma-
ningar. Dessutom satsar regeringen på att utveckla lärosätenas innova-
tionskontor.

Tabell över hur de 4 miljarderna fördelas (pdf 107 kB)



Regeringens proposition 
2012/13:30 Forskning och innovation 
Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30 (pdf 1,5 MB)

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
Stockholm den 11 oktober 2012 
Fredrik Reinfeldt 
Jan Björklund (Utbildningsdepartementet) 

Propositionens huvudsakliga innehåll 
Regeringen lämnar i propositionen sin syn på forsknings- och innova-
tionspolitikens inriktning under perioden 2013–2016. Regeringen be-
dömer att ökade anslag för forskning och kunskapsintensiv innovation 
är viktiga instrument för att höja kvaliteten på svensk forskning. 
Forskning av hög kvalitet kan bättre bidra till medborgarnas välfärd, 
samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft och en hållbar 
utveckling. I propositionen redovisar regeringen åtgärder som syftar 
till att forskningens kvalitet och nyttiggörande av forskningsbaserad 
kunskap ska öka. 

I propositionen föreslås att verksamhet som i högskolelagen 
(1992:1434) benämns konstnärligt utvecklingsarbete ska omfattas av 
konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Lagändringen föreslås 
träda i kraft den 1 juni 2013. 

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1) föreslås att anslagen 
för forskning och utveckling höjs med 1,74 miljarder kronor 2013. 
Som en planeringsförutsättning bör anslagen öka med ytterligare 960 
miljoner kronor 2014 och med ytterligare 365 miljoner kronor 2015. 
Förslagen är första steget i en fortsatt kraftfull satsning på svensk 

forskning, som sammantaget skulle innebära en successiv ökning fram 
till och med 2016 med 4 miljarder kronor. I denna proposition 
redovisar regeringen sin bedömning av hur dessa medel bör fördelas 
närmare. 

Vidare föreslås i budgetpropositionen för 2013 att anslagen till 
universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning höjs med 
220 miljoner kronor 2013. År 2016 bör anslagen, inklusive riktade 
satsningar, vara 1,2 miljarder kronor högre än 2012. De höjda anslagen 
innefattar även satsningar på ett nationellt centrum för livsvetenskaplig 
forskning (SciLifeLab), forskning om läkemedelsutveckling och 
konstnärlig forskning. 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 en satsning på 175 
miljoner kronor till Vetenskapsrådet för stärkt kvalitet och effektivitet 
genom en satsning på internationell rekrytering av framstående 
forskare och stöd till yngre forskare. Som en planeringsförutsättning 
bör satsningen vara 300 miljoner kronor högre 2016 jämfört med 
2012. 

Vidare föreslås satsningar på forskning inom livsvetenskap i 
budgetpropositionen för 2013 på sammantaget 455 miljoner kronor. 
Satsningen inkluderar riktade satsningar på forskning om infektioner 
och antibiotika, åldrande och hälsa, behandlingsforskning, kliniska 
studier, registerbaserad forskning, forskning om läkemedelsutveckling, 
ökade medel till SciLifeLab samt till ett institut för processutveckling 
och katalys. Som en planeringsförutsättning bör anslagen för forskning 
inom livsvetenskap vara 600 miljoner kronor högre 2016 än 2012. 
Vidare bör Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap genomföra en satsning på vårdforskning. 

http://regeringen.se/download/ab3950ad.pdf?major=1&minor=201368&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/ab3950ad.pdf?major=1&minor=201368&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment


Utöver strategiska innovationsområden som ett arbetsinstrument, 
presenteras satsningar på forskning för näringsliv och samhälle inom 
skogsråvara och biomassa, gruv-, mineral- och stålforskning, hållbart 
samhällsbyggande, rymdforskning och energiforskning samt på 
forskning för evidensbaserad skola och förskola. Dessa satsningar 
föreslås i budgetpropositionen för 2013 uppgå till 415 miljoner kronor. 
Som en planeringsförutsättning bör satsningen uppgå till 910 miljoner 
kronor 2016. 

Regeringen presenterar i denna proposition ett antal åtgärder för att 
öka nyttiggörandet av den kunskap som genereras i den offentligt 
finansierade forskningen. Dessa åtgärder syftar till att främja kvalitet 
och prestation i universitetens och högskolornas samverkan och 
nyttiggörande. 

Vidare behandlar regeringen tillkännagivanden som riksdagen avgett i 
fråga om systemet för fördelning av anslaget för forskning och 
forskarutbildning (bet. 2011/12:UbU8, rskr. 2011/12:152) samt i fråga 
om skolforskning (bet. 2010/11:UbU12, rskr. 2010/11:237). 
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29 juli 2012:
Forskningspropositionen 2012.

”Sverige behöver humaniora och 
samhällsvetenskap”
“Investering för framtiden. Regeringen måste se den bredare 
samhällsnyttan av forskning och bryta sin ensidiga inriktning mot 
medicin och teknik. I forskningspropositionen efterlyser vi därför 
satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Utan denna 
forskning kan vi inte förstå oss själva och vår komplexa värld, 
skriver ledningen för Stockholms universitet.”

“ I oktober presenteras nästa forskningsproposition. Den senaste från 
2008 innehöll en historiskt stor utökning av de statliga resurserna för 
forskning. En betydande del av utökningen var koncentrerad till så 
kallade strategiska forskningsområden, med stark inriktning mot 
medicin och teknik.
Inför den kommande propositionen har regeringen inhämtat underlag 
från universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och andra 
intressenter. Vetenskapsrådet har tillsammans med fem andra statliga 
forskningsfinansiärer på regeringens uppdrag inlämnat ett gemensamt 
underlag till forskningspropositionen. Där föreslås flera satsningar 
med tonvikt på samhällsvetenskaper och globala frågeställningar. De 
stora universiteten har också skriftligen och vid upprepade tillfällen 
framhållit vinsterna med satsning på humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning.
Från regeringens och oppositionens sida är det emellertid påfallande 
tyst när det gäller behovet av humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. I februari skrev utbildningsministern på denna debattsida 

(DN 9/2) om Folkpartiets utgångspunkter inför forskningsproposi-
tionen, då med stark fokus på medicinsk forskning. Utbildningsminis-
tern lovade senare återkomma till humaniora–samhällsvetenskap – vi 
väntar fortfarande på detta. Företrädare för Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet skrev också på denna debattsida (DN 27/6) om sina ut-
gångspunkter inför forskningspropositionen. De utgångspunkterna är 
helt och hållet fokuserade på samhällets ekonomiska tillväxt. Klimat- 
och miljöförändringar, till exempel, som tas upp i artikeln, har inte 
bara ekonomiska konsekvenser utan även helt andra dimensioner av 
samhällspåverkan, både globalt och för det svenska samhället.
Forskning är en investering för framtiden. Men vi saknar en bredare 
syn på samhällsnyttan av forskning. Med regeringens ensidiga fokus 
på medicin och teknik riskerar vi att tappa den bredd och akademiska 
pluralism som är nödvändig för att tolka och förstå vår samtid, historia 
och framtid. Humanvetenskaperna hjälper oss att förstå vad det inne-
bär att vara människa i vår allt mer komplexa värld. De ger oss grun-
derna för att utveckla det öppna och demokratiska samhället. Breda 
kunskaps- och forskningsmiljöer är också nödvändiga förutsättningar 
för den kreativitet som ger utveckling och tillväxt. Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga satsningar har ofta direkta samhälleliga, ekonomis-
ka, juridiska och kulturella konsekvenser. Bredden är oumbärlig för att 
sätta kunskap i ett sammanhang. Låt oss ge några exempel:
• Den ökande globaliseringen ställer nya krav på forskningen inom 
en rad områden. Globaliseringen har direkta effekter på svensk sam-
hällsutveckling, exempelvis vad gäller ekonomisk, social och hälso-
mässig ojämlikhet. Men den samhälleliga internationaliseringspro-
cessen ställer även krav på en övergripande förståelse av de ekono-
miska, politiska, kulturella och sociala nätverk som binder samman 
världen inför framtiden. Här behövs mer forskning kring internationell 
politisk ekonomi, transnationella kulturprocesser, etiska normsystem, 



internationella relationer, internationell handel och migrationsfrågor.
• Den explosiva medieutvecklingen, i synnerhet digitala medier, spe-
lar i dag också en nyckelroll i samhälleliga omvandlingsprocesser. 
Mediernas roll i dessa processer kräver fördjupade kunskaper. Forsk-
ningens svar påverkar i sin tur samhällsutvecklingen.

• Den ökade internationaliseringen av rätten fordrar nya krav på 
rättsvetenskaplig forskning, exempelvis i internationell skiljedomsrätt, 
som är inriktad på att hitta former för att snabbt lösa uppkommande 
tvister inom internationell handel och investeringsverksamhet. Forsk-
ning i barnrätt eller kring utsatta barn är exempel på områden där inter-
nationaliseringens baksida behöver utforskas bättre, bland annat för att 
mer effektivt kunna bekämpa trafficking. Lika nödvändig är den medi-
cinska etiken för att kunna möta de snabba medicinska framstegen ur 
den enskilda människans perspektiv. Forskning kring stress, arbete och 
hälsa visar hur förändringar av arbetsliv och samhälle påverkar männi-
skors hälsa. På alla dessa områden har de stora universiteten en unik 
kompetens att ta tillvara och utveckla för ett bättre samhälle.
• Det krävs också ytterligare forskning med fokus på språk, 
kultur och samhällsförhållanden inom globalt viktiga regioner. 
Som konkret exempel kan nämnas behovet av spetsforskning kring 
Turkiet, ett land med växande strategisk betydelse både regionalt och 
globalt. Andra frågor är vad tillför immigrationen? Vilka problem kan 
främlingsfientligheten skapa? Vilken är religionens roll tvärsöver kon-
tinenten? Hur ser Europas förhållande ut till Nordafrika och Mellan-
östern? Den pågående samhällsdebatten i alla dessa frågor behöver 
forskningen.

• Globalisering och ökad invandring kräver såväl större 
kunskaper i språk som en ökad förmåga till interkulturell kommu-
nikation. Samtidigt kommer larmrapporter om nedläggning av utbild-

ning och forskning inom en rad språk på flera stora universitet. Här 
krävs aktiva insatser för att motverka språkdöden vid universiteten, i 
en situation där inte bara engelska, utan även arabiska, hindi, kine-
siska, japanska, ryska, spanska och portugisiska får allt större sam-
hällelig betydelse.
Sverige har inte råd att försumma sin grundforskning kring alla dessa 
nyckelfrågor. Svaren är av avgörande betydelse för samhällsutveck-
lingen och framtiden. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer 
har länge pekat på vinsterna med humanistisk och samhällsvetenskap-
lig forskning och lyft fram farorna med alltför ensidiga forskningsmil-
jöer. Om Sverige fortsatt ska vara en ledande forskningsnation är det 
hög tid för en kraftfull satsning på forskningen inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området i den kommande forskningsproposi-
tionen.

Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet
Lena Gerholm, prorektor Stockholms universitet
Astrid Söderbergh Widding, vicerektor Stockholms universitet “

“I oktober släpps den nya forskningspropositionen. ...
I oktober släpps den nya forskningspropositionen. Företrädare för 
Stockholms universitet efterlyser en bredare syn på forskningen och 
nämner flera aktuella forskningsämnen.
Globaliseringens och internationaliseringens effekter samt de nya 
digitala medierna kräver ny forskning inom en rad områden som 
kultur, språk, etik, normer, religion, kommunikation, internationella 
relationer, handel, hälsa, stress, ojämlikhet, migration, internationell 
rätt, barns situation och medicinsk etik. “



DN 15 aug 2012:
Forskningspropositionen 2012.

”Svensk samhällsforskning är alldeles för 
provinsiell”
“ För få citeras utomlands. Att den humanistiska och samhälls-
vetenskapliga forskningen är hotad i Sverige vet vi redan. Frågan 
är emellertid huruvida denna forskning lever upp till en inter-
nationell kvalitetsstandard. Vetenskapsrådet ger miljoner till 
forskning som inte nämnvärt uppmärksammas i utländska pub-
likationer, skriver professor Bo Rothstein.”

“ Just nu håller utbildningsdepartementet på att utforma nästa forsk-
ningsproposition. Inför detta arbete har jag som ledamot av rege-
ringens forskningsberedning getts möjligheter att tillsammans med 
några andra forskare ge synpunkter på forskningspolitiken. En fråga 
som kommit upp i våra diskussioner har varit vad som skall anses vara 
hög kvalitet i forskning och hur denna skall mätas. Detta är inte en helt 
enkel fråga eftersom forskningens resultat oftast inte visar sig förrän 
på lång sikt.
Här har det emellertid etablerat sig en i breda stycken accepterad 
internationell standard. Nämligen att hög kvalitet i forskning är sådan 
forskning som blir internationellt erkänd och uppmärksammad. Detta 
är till exempel i stora drag grundvalen för de mycket omfattande 
utvärderingar av sin forskning som universiteten i Göteborg, Lund och 
Uppsala de senaste åren genomfört. Inom naturvetenskap och medicin 
har detta sedan länge varit en självklarhet men det har också sedan 
länge etablerats som standard inom samhällsvetenskapliga ämnen som 
nationalekonomi och psykologi.

Det innebär att frågan om det är hög kvalitet i en forskares produktion 
avgörs av i vilken mån andra forskare världen över finner vad veder-
börande producerat intressant att förhålla sig till.
Forskning är i grunden universell till sin natur, det vill säga de pro-
blem som man som forskare analyserar har en bäring bortom tid och 
plats. Selma Lagerlöf och August Strindberg må vara svenska för-
fattare men innebörden av deras litterära verk måste ha allmängiltig 
bäring om det skall räknas som litteraturvetenskap. Studieobjektet 
”svensk barnomsorg i ett genusperspektiv” må vara lokalt men de 
teorier man prövar och de metoder man använder måste vara generella. 
Det finns därför ingen motsättning mellan en forskning som främst 
studerar svenska förhållanden och forskningens universella karaktär.
Argumentet för internationell exponering av forskning som ett rimligt 
mått på kvalitet har naturligtvis också med konkurrensförhållanden att 
göra. Det är skillnad på att vara framgångsrik i ett distriktmästerskap 
och ett OS, för att låna en metafor från idrottens värld.
Internationell exponering av forskningen innebär att man utsätter sin 
forskning både för mera varierad men också en tuffare kritisk gransk-
ning. Det är svårare att bli publicerad i ledande internationella veten-
skapliga tidskrifter än i den egna institutionens rapportserie för att ta 
ett tydligt exempel. Kritiken är strängare när man lägger fram sin 
forskning på internationella vetenskapliga konferenser än på den egna 
institutionens seminarium.
Svensk forskning har sedan länge haft en stark produktorientering 
som inneburit att man varit inriktad på att få fram forskningsresultat 
som kan utgöra grundvalen för exportindustrins expansion. Mot detta 
har med rätta invänts att man här riskerar att svälta ut den humanistis-
ka och samhällsvetenskapliga forskningen som är nödvändig för att vi 
skall kunna förstå innebörden av de sociala och politiska processer 



som sker, till exempel globaliseringens konsekvenser eller de krav som 
ändrade demografiska förhållanden innebär (DN debatt 29/7).
Frågan är emellertid om den humanistiska och samhällsvetenskapliga 
forskningen i Sverige i dagsläget håller tillräckligt hög kvalitet? För att 
bedöma detta har jag analyserat Vetenskapsrådets senaste fördelning 
av anslag inom humaniora och samhällsvetenskap. I sin så kallade 
”stora utlysning” delade man 2012 ut 125 anslag till enskilda forskare. 
Dessa anslag, som i allmänhet löper på tre år, varierar mellan 1,4 och 
7,7 miljoner kronor. Frågan jag har ställt är om Vetenskapsrådet håller 
hög kvalitet i sin tilldelning om man ser kvalitet på det sätt som 
definierats ovan, det vill säga att forskningen är internationellt erkänd 
och uppmärksammad. För forskare som befinner sig tidigt i sin karriär 
kan man inte förvänta sig detta och därför har jag bara tagit med de 63 
forskare som 2012 erhöll anslag på 3 miljoner eller mer. Att få ett så 
stort anslag från Vetenskapsrådet anses i forskarsamhället ha synner-
ligen hög prestige så här bör vi hitta gräddan av svenska forskare inom 
humaniora och samhällsvetenskap.
För att se om forskningen som beviljats anslag är ”internationellt 
erkänd och uppmärksammad” har jag använt mig av en databas 
(Google scholar) som mäter i vilken utsträckning en forskares alster är 
citerade av andra forskare när de publicerar sig. Sådan citeringsanalys 
är visserligen omstridd och jag tillhör inte dem som hävdar att en 
forskare som har fyratusen citeringar håller dubbelt så hög kvalitet 
som den som har tvåtusen citeringar (ledande svenska samhällsvetare 
har i denna databas någonstans mellan fem- och drygt tiotusen cite-
ringar). Däremot kan den användas för att se om en forskares produk-
tion alls har blivit internationellt uppmärksammad.
Resultatet av min analys är denna: Av de 63 forskare inom det huma-
nistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsområdet som av Vetenskaps-
rådet år 2012 tilldelats relativt omfattande anslag (det vill säga över tre 

miljoner) saknar drygt hälften internationell exponering av sin forsk-
ning. Deras citeringstal i databasen är så pass lågt (under 150) att man 
tryggt kan säga att deras forskning inte alls är internationellt uppmärk-
sammad.
Två slutsatser kan man dra av detta. Den första är att Vetenskapsrådet 
inte lever upp till vad som av regeringen ålagts dem, nämligen att ”ge 
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet 
inom samtliga vetenskapsområden”. Den andra slutsatsen är att stora 
delar av den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen i 
Sverige som tilldelas omfattande anslag och alltså bedömts vara 
mycket framstående, inte når upp till kvalitetskravet att vara inter-
nationellt erkänd och uppmärksammad utan måste betecknas som 
provinsiell till sin karaktär.

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet “

“Låga citeringstal
Om det är hög kvalitet i en forskares produktion avgörs till stor del av 
i vilken mån andra forskare världen över finner vad vederbörande 
producerat intressant att förhålla sig till.
Vetenskapsrådet delade under 2012 ut 125 anslag till humanitisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Anslagen löper ofta på tre år och 
ligger på 1,4–7,7 miljoner kronor. Av de 63 forskare som erhöll tre 
miljoner eller mer saknade drygt hälften en betydande citeringsgrad i 
databasen Google scholar. “



DN 21 sep 2012: 
Forskningspropositionen.

”Satsa på unga forskare i stället för 
gårdagens män”
“ Högriskstrategi. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill 
lägga en kvarts miljard på att handplocka etablerade toppforska-
re till Sverige. Men det är en strategi som inte fungerar. Varför 
satsa stora pengar på gårdagens män när vi till en mycket lägre 
kostnad kan rekrytera unga begåvningar som kan bli framtidens 
elitforskare, skriver Bo Rothstein. “

2Efter vad som framkommit om regeringens stundande forsknings-
proposition finns det mycket som man som forskare kan glädja sig åt – 
inte minst de ökande resurserna och satsningen på kvalitet och spets-
forskning. På en viktig punkt har man emellertid hamnat alldeles fel. 
Det gäller idén att lägga en kvarts miljard på att – som Jan Björklund 
(FP) skriver – ”landets rektorer ska kunna handplocka några av de 
allra bästa internationella forskarna till sina lärosäten”.
Det finns minst fem skäl till att denna strategi för att höja svensk 
forskning inte kommer att fungera:
För det första är det svårt att tänka sig några skäl till att internatio-
nella toppforskare skulle vilja lämna de ofta mycket framstående 
lärosäten där de är verksamma för att flytta till Sverige. Varför skulle 
någon som redan är en etablerad storstjärna inom sitt forskningsom-
råde alls vilja byta enormt spännande platser och universitet som till 
exempel Oxford, Paris, Boston, London, New York och San Francisco 
mot säg Uppsala, Umeå eller Göteborg?

Att få forskare av denna kaliber att komma till Sverige har faktiskt 
redan prövats och visat sig i huvudsak inte fungera. Det finns nämligen 
i Uppsala sedan mer än tjugofem år ett särskilt (men föga känt) institut 
för att locka internationella toppforskare att tillbringa en eller två 
terminer i Sverige. Det heter ”Swedish Collegium for Advanced 
Study”. Med några få undantag har detta institut, trots att man erbjuder 
mycket goda villkor, misslyckats med att locka hit de verkligt 
framstående internationella toppforskarna.
Om man inte kan få de riktigt stora stjärnorna att komma till Sverige 
för en eller två terminer är naturligtvis sannolikheten att man skall 
lyckas få dem att flytta hit permanent nästan noll.
Det andra skälet är att det som driver forskare att röra på sig är att 
man vill verka i riktigt intressanta forskningsmiljöer. Det finns ett antal 
sådana i Sverige, men långt ifrån tillräckligt många av den kaliber som 
krävs för att utbildningsministerns strategi skall lyckas.
Det tredje skälet handlar om pengar. Strategin bygger på att det skall 
gå att locka internationellt särskilt framstående forskare till Sverige 
genom att erbjuda dem mycket förmånliga villkor eller, för att citera 
Jan Björklund igen, ”osvenska” löner.
Detta är enligt vad jag kunnat erfara en beställning till regeringen från 
ledande personer inom näringslivet. Det bygger emellertid på en 
bristande förståelse av vad som driver framgångsrika forskare. För det 
första har pengar mycket sällan varit en drivkraft för dessa forskare – 
vill man bli rik är forskning helt enkelt fel bransch. Höga löner funge-
rar sällan som en drivkraft för forskare att flytta – inte ens när det 
gäller unga framtidslöften inom nationalekonomi använder man höga 
löner som ett lockbete.
Dessutom är forskare synnerligen beroende av samarbete med de 
andra forskarna i sin forskargrupp och här skulle de lönenivåer som 



regeringen tänker sig bli dysfunktionella. Forskning fungerar nämligen 
inte så att chefer kan beordra fram samarbete.
Jag har helt enkelt svårt att se framför mig att svenska forskare skulle 
uppskatta att samarbeta med kolleger som hade tre- eller fyrdubbelt 
mer i lön än vad de själva har. Löner vid till exempel spetsuniversi-
teten i USA ligger nämligen redan på en sådan nivå och skulle deras 
forskare lockas över till Sverige måste de enligt regeringens strategi ha 
bra mycket mer betalt än vad de redan har.
Ett fjärde skäl är att detta är en högriskstrategi. Det finns en stor risk 
att de internationella stjärnforskare man skulle kunna locka till Sverige 
är de vars stjärna redan har börjat dala betänkligt. Sannolikheten att vi 
med denna strategi skulle få hit ”gårdagens idéer” är inte obetydlig.
Ett femte skäl till att riksdagen bör säga nej till denna del av forsk-
ningsproposition är att detta med stor sannolikhet skulle göra den 
redan ojämställda universitetsvärlden än mera mansdominerad. Det 
finns i dagens läge helt enkelt inte tillräckligt med kvinnliga forskare 
på denna nivå att rekrytera.
En mycket bättre strategi vore att satsa på internationell rekrytering 
av unga framtidslöften inom forskningen. Sverige är, tillsammans med 
övriga nordiska länder, i dag mycket attraktivt för unga forskare runt 
de trettio. De goda offentliga finanserna tillsammans med relativt stora 
resurser till forskning har en positiv inverkan. Till skillnad från många 
andra länder – till exempel USA, Storbritannien och länderna i Syd-
europa – skärs det här inte ned på anslagen till högre utbildning och 
forskning, utan tvärtom ökar de.
Till detta kommer att vår väl utbyggda social- och familjepolitik gör 
Sverige till ett mycket attraktivt land för personer i denna ålder. Pro-
blemet hittills har varit att vi saknat internationellt gångbara tjänster 
för unga forskare av den typ som finns i många andra västländer. Detta 

är tjänster som är relativt långvariga (fem-sex år) varefter man har rätt 
att efter prövning få tjänsten omvandlad till en fast anställning.
Svenska unga forskare har i stället tvingats framleva ett antal år på 
tillfälliga anslag från olika forskningsråd – en osäker tillvaro som inte 
fungerar då man skall rekrytera forskare internationellt.
Det finns i dag en stor pool av ung spetskompetens som skulle gå att 
rekrytera till svenska lärosäten. Med en sådan strategi skulle vi kunna 
rekrytera forskare som kan vara internationellt ledande om tio år i 
stället för att, med regeringens strategi, riskera att få hit ”gårdagens 
män” för dyra pengar.

Bo Rothstein. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och 
ledamot av Forskningsberedningen. “



DN 3 maj 2012:
Den svenska skolan.

”Skillnaderna mellan svaga och starka 
ökar i skolan”
“ Kunskapsklyftorna ökar. Den svenska skolan blir allt mer ojäm-
lik. Vi har låtit SCB ta fram uppgifter om 400 000 elever i fyra års-
kullar: Skillnaderna mellan de svagaste och starkaste har ökat 
med trettio procent mellan 1999 och 2011. Skillnaderna mellan 
hur kommunerna lyckas är dessutom stora. Nu måste staten ta ett 
större ansvar. Alla ska ha en chans att lyckas i den svenska skolan, 
skriver Metta Fjelkner. “

“ Sverige har förändrats och utvecklats, men skolans organisation och 
resursfördelning är fortfarande oöverblickbar och splittrad. Sedan 
skolan decentraliserades har flera studier visat att den också blivit mer 
ojämlik och segregerande.
Den undersökning vi presenterar i dag visar att skillnaderna i 
svensk skola ökar kraftigt mellan de som klarar sig allra sämst och de 
som klarar sig allra bäst. Ansvariga politiker och skolhuvudmän måste 
börja betrakta skolan som en nationell angelägenhet och se till att alla 
elever – oavsett från vilken socialklass, utbildningsbakgrund eller 
etnisk bakgrund de kommer från – ska ha samma chans att klara sig i 
skolan och nå så långt som är möjligt.
Vi ser att kommunerna inte klarar det kompensatoriska uppdraget, och 
att annat än individens förmåga styr resultaten och livsmöjligheterna.
Det kompensatoriska uppdraget, för framför allt grundskolan, har varit 
tydligt formulerat ända sedan grundskolan inrättandes för femtio år 
sedan. Elevknutna bakgrundsfaktorer ska i så stor utsträckning som 

möjligt kompenseras av skolan, något som kan ske genom skolans 
organisation och strukturerad undervisning. Målet är en likvärdig 
skola.
Vi har låtit Statistiska Centralbyrån ta fram uppgifter om 400 000 
elever i fyra årskullar; elever som fått slutbetyg från grundskolan åren 
1999, 2003, 2007 respektive 2011. Uppgifterna gäller exempelvis 
invandrarbakgrund och utbildningsnivå i hemmet. I rapporten har vi 
analyserat hur det kompensatoriska inslaget i skolan utvecklats över 
tid och mellan olika elevgrupper. Vi har studerat hur skolan lyckas 
med både de låg- och högpresterande eleverna.
Föga förvånande ser vi att de med lägst utbildningsbakgrund i 
hemmet klarar sig sämre och de med högre utbildning klarar sig bättre 
i skolan. Det är väl känt att föräldrars bakgrund påverkar barnens 
resultat. Men utvecklingen av utbildningsbakgrundens betydelse åren 
1999–2011, visar också att skillnaden mellan de svagaste och starkaste 
eleverna har ökat påtagligt bland elever från hem utan avslutad 
grundskoleutbildning.
Skillnaden mellan den tiondel av eleverna som presterar sämst och den 
tiondel av eleverna som presterar bäst uppgick till minst 160 merit-
värdespoäng 1999. År 2011 hade denna skillnad ökat till minst 210 
poäng – en ökning med över 30 procent. Det är också tydligt att för-
äldrars utbildningsbakgrund har störst betydelse för de elever som har 
det tuffast i skolan.
Det är inom gruppen elever födda utanför Norden som vi finner de 
lägsta kunskapsresultaten. Den genomsnittliga skillnaden i merit-
värdespoängen för dessa elever var 31 procent. År 1999 var den bara 
17 procent till de nordiskt födda elevernas fördel. Här har skillnaderna 
nära fördubblats.



Kommer man in i årskurs sex när man inte har fått gå i skolan som 
sina svenska kamrater så kan det inte förväntas att man klarar sig lika 
bra som sina kamrater. Vi vet att 12 procent av eleverna i årskurs nio 
inte klarar grundskolan. Dessa elever behöver därför särskilda insatser.
Skillnaderna i elevresultat mellan kommunerna är stora. Vi har rang-
ordnat alla kommuner utifrån hur väl de lyckas med de elever som 
presterar sämst respektive bäst.
Bland de kommuner som i störst utsträckning misslyckas med det 
kompensatoriska uppdraget finns Upplands Väsby, Lessebo, Svalöv, 
Mellerud och Jokkmokk. Stora kommuner som Malmö, Göteborg och 
Södertälje ligger också på denna bottenlista.
I toppen i rangordningslistan både när det gäller att lyckas med såväl 
de svagast som de starkast presterande eleverna finns Danderyd, 
Lidingö, Lomma, Täby, Sollentuna, Nacka, Lund, Pajala, Sotenäs och 
Övertorneå.
Intressant är att eleverna i de tre senaste kommunerna har låg utbild-
ningsbakgrund, men ändå lyckas de mycket bra. Det går alltså att 
kompensera om man vill och kan. Exempelvis SKL bör studera dessa 
kommuner närmare och lära av de goda exemplen.
Det finns stora skillnader i hur mycket resurser de olika kommunerna 
lägger på skolan och det finns ingen samsyn när det gäller resursernas 
storlek och fördelning. Lärarnas Riksförbund har tidigare utarbetat en 
nationell finansieringsmodell för grundskolan som ska se till att till-
räckliga resurser garanteras undervisningen för att upprätta en likvär-
dig skola.
Vi kan visa att kommuner som Pajala, Övertorneå och Sotenäs via 
ekonomiska satsningar på undervisning har lyckats kompensera för 
elevbakgrunden.

Kommuner på bottenlistan karaktäriseras i stället av bristande förstå-
else för att resurser är en nödvändig faktor, men naturligtvis inte den 
enda faktorn.
Genom att jämföra faktiska resurser med de resurser som faller ut 
genom vår finansieringsmodell framgår det att kommuner som exem-
pelvis Älvkarleby, Boxholm, Finspång och Lessebo alla satsar för lite 
resurser på undervisning med tanke på hur deras elevunderlag ser ut.
Att uppnå ett system där elevbakgrund inte spelar någon roll är 
kanske inte möjligt. Men internationella undersökningar, nationella 
utvärderingar och vår rapport visar att den svenska grundskolan har 
haft en högre grad av likvärdighet, men att resultaten försämrats och 
skillnaderna ökat.
De senaste 20 åren har en rad skolreformer genomförts i Sverige 
parallellt med att elevsammansättningen förändrats. Prestationerna har 
inte förbättrats för någon elevgrupp, snarare tvärtom.
Den avreglering som präglat svensk skola sedan 1990-talets början har 
inte gynnat eleverna eller samhället i stort. En skola som bygger på 
konkurrens i alla delar, med fokus på individuell frihet, har skapat en 
uppdelning där ingen är vinnare. Även de duktigaste eleverna presterar 
sämre.
Mot bakgrund av detta lägger Lärarnas Riksförbund nu fram fyra 
krav. Vi menar att:
1) Staten måste ta ett betydligt större ansvar för kvaliteten i 
undervisningen i landets skolor. Det kräver ett riktat statligt uppdrag 
utan hänsyn till kommunala prioriteringar och ambitioner.
2) Inom en tydlig struktur måste skolor och lärare få ökad frihet 
att pedagogiskt avgöra hur undervisningssituationen anpassas på 
bästa sätt. Inför ökade möjligheter att avgöra om undervisning i 
halvklass eller mindre undervisningsgrupper ska inrättas. Särskilt i 



lågstadiet, men även i skolor där segregationen är stor bör det vara 
aktuellt i de högre årskurserna.
Ge lärarna en ordinationsrätt så att de alltid har rätt att sätta in särskilt 
stöd och extra resurser när en elev behöver det.
3) Staten måste rikta resurser till skolor med svårast 
förutsättningar så att dessa kan förbättra sina resultat. Det kan 
handla om extra medel för åtgärder, men också rekrytering av extra 
lärare.
4) Elever som nyligen har kommit till Sverige måste få betydligt 
mer stöd och hjälp för att klara skolan.
Grunduppdraget för skolan är att den ska ge alla elever möjlighet att 
utifrån sin begåvning och sina förutsättningar nå så långt de kan. Alla 
ska ha en chans att lyckas i den svenska skolan.

Metta Fjelkner “

“I korthet. Den svenska skolan
Ojämlikheten växer
Lärarnas Riksförbund har låtit SCB undersöka fyra årskullar med 400 
000 elever.
Mellan 1999 och 2011 har skillnaden mellan svagaste och starkaste 
elever ökat bland elever från hem utan avslutad grundskoleutbildning.
Skillnaderna mellan kommunerna är stora.
Lärarnas Riksförbund kräver nu bland annat att staten måste ta ett 
större ansvar för kvaliteten på undervisningen i landets skolor.



DN 4 maj 2012:
Skola. Skillnaderna i resultat mellan områdena ökar.

“Föräldrarnas utbildning avgör betygen”
“ De åtta bästa skolorna i Stockholm har sedan 1998 höjt snittbe-
tyget med nästan 33 poäng. I de åtta sämsta har det sjunkit med 
en halv poäng. – Det är det mest otäcka jämställdhetsproblem vi 
har, säger Anne-Marie Lindgren, som har följt betygsutvecklingen 
i mer än tio år. “

“I välbärgade Äppelviken låg genomsnittsbetyget i årskurs 9 förra 
våren på 270,3 poäng. Högst är 320. I fattiga Rinkeby var 
genomsnittet 128,3.

– Skillnaderna mellan de mest och de minst gynnade ökar hela tiden. 
Det är otäckt tydligt hur sociala faktorer styr betygen och allra tyd-
ligast är det i Stockholm, här är boendesegregationen mer långt gången 
än i de andra storstäderna, säger Anne-Marie Lindgren.
Hon har skrivit rapporten ”Varför växer skillnaderna?” för Arbetar-
rörelsens tankesmedja. Slutsatsen är densamma som i den undersök-
ning Lärarnas riksförbund presenterade på DN Debatt i torsdags: 
skolan blir alltmer ojämlik.
– De mest gynnade har höjt resultaten kraftigt, de minst gynnade har 
legat still eller i vissa fall sjunkit något. Det handlar om Bromma, 
innerstaden och Mälarhöjden kontra Järvafältet och delar av söderför-
orterna, gamla arbetarklassområden som ytterligare har proletariserats, 
säger Anne-Marie Lindgren.
I de minst gynnade områdena finns lågt utbildade invandrargrupper, 
som naturligtvis startar med ett handikapp, menar hon.

– Men – och det är ett viktigt men – det är hoptrasslat. Man får vara 
försiktig med att bara koncentrera sig på etnisk bakgrund. Föräldrarnas 
utbildningsnivå har en avgörande betydelse, det finns samband mellan 
resultat och yttre villkor.
I rapporten jämför hon, bland annat, Äppelviken och Rinkeby. Ande-
len högskoleutbildade i Äppelviken är 76,2 procent, i Rinkeby 20,2. 
Arbetslösheten är 1,4 procent i Äppelviken och 9,4 i Rinkeby. 
I Äppelviken har ingen socialbidrag, i Rinkeby är det 17,9 procent.

– Jag tror inte att pedagogiken är oviktig men min grundtes är: det 
räcker inte. Vi kan inte diskutera – och vi kommer inte åt – problemen 
i skolorna utan att diskutera situationen runtomkring, säger Anne-
Marie Lindgren.
– Vi missar mycket om vi bara diskuterar det som en skolfråga.
Valfriheten har ökat konkurrensen mellan skolorna, menar hon, den 
skapar ett tryck på eleverna som inte enbart är av godo.

– Men det stör mig när vi i partiet (Socialdemokraterna) talar om det 
som om friskolorna är problemet. I helsike. Även utan friskolor skulle 
barnen på Gärdet gå i skola där och barnen i Rinkeby gå i skola i 
Rinkeby.
– Det är klyftorna och segregationen som gör att vissa barn har ohygg-
ligt mycket sämre chanser. Eller som Hjalmar Branting sade: de får 
stanna i växten, säger Anne-Marie Lindgren.
Hon ser inga generella lösningar men talar om fler lärare, mer indivi-
dualiserad undervisning och läxläsningshjälp, som hon menar är 
oerhört värdefull.

– Men ska vi kunna göra något åt de växande klyftorna i skolan måste 
vi ta itu med klyftorna i samhället, säger Anne-Marie Lindgren.Mia 
Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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“ Stora skillnader mellan stadsdelarna

Andel högskoleutbildade
25–64 år i procent
Äppelviken: 76,2
Mälarhöjden: 65,6
Rinkeby: 20,2
Rågsved: 31,3
Andel som har arbete
20–64 år i procent
Äppelviken: 84,0
Mälarhöjden: 83,2
Rinkeby: 42,3
Rågsved: 58,9
Skolresultat
Högsta betyget är 320:
Äppelviken: 270,3
Mälarhöjden: 259,8
Rinkeby: 161,4
Rågsved: 128,3

Läs mer:
Ska vi kunna göra något åt de växande klyftorna i skolan måste vi ta 
itu med klyftorna i samhället.
Anne-Marie Lindgren har skrivit rapporten ”Varför växer 
skillnaderna?”
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund skrev på torsdagens 
DN Debatt att den svenska skolan blir allt mer ojämlik. “
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DN 20 maj 2012.
Det fria skolvalet.

”Skolvalet används för att undvika 
underprivilegierade”
“ Privilegierade väljer bort. Skolverkets rapport om ökande klyf-
tor i Sveriges skolor i har slagit ned som en bomb i skoldebatten. I 
en ny studie i projektet ”Den svenska skolans nya geografi” visar 
vi att de privilegierade grupperna utnyttjar skolvalet för att und-
vika kontakt med de underprivilegierade. Vi kan också visa att 
boendesegregationen inte är den drivande kraften. Därför får 
Skolverkets rapport inte viftas bort av lobbyister för det fria skol-
valet, skriver Bo Malmberg, Eva Andersson och John Östh. “

“ Skolverkets rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” har 
slagit ner som en bomb i den svenska skoldebatten. Enligt rapporten 
har klyftorna mellan skolorna ökat kraftigt samtidigt som elevsam-
mansättningen fått en ökande betydelse för elevernas resultat. De orsa-
ker som Skolverket pekar på är en ökad sortering, i kombination med 
kamrateffekter och att lärarnas förväntningar på eleverna påverkas av 
elevsammansättningen.
Reaktionerna på rapporten visar en ökande desperation bland dem 
som ser det fria skolvalet som grunden för den egna skolpolitiken. Den 
svenska skolans problem får bero på vad som helst, bara inte på det 
fria skolvalet.
På ledarsidorna har man dragit fram friskolornas standardargument 
emot anklagelsen att skolval leder till ökande segregation: ”De ökande 
klyftorna beror inte på skolvalet utan på ökande boendesegregation”.
Skolministern har valt att skylla på invandringen: De ökande klyftorna 

beror på att det kommer barn från länder utan fungerande skola.
Även socialdemokratiska företrädare slår ifrån sig, rädda för att ett 
ifrågasättande av valfriheten skulle kunna slå mot röststödet. Enligt 
Socialdemokraterna är det inte valfriheten som är problemet utan 
bristen på omfördelning av resurser till svaga skolor.
Näringslivsfinansierade Timbro har valt ett mer cyniskt argument för 
att försvara valfriheten mot anklagelsen om ökande klyftor. Som svar 
på Skolverkets rapport har man utlyst ett seminarium med rubriken 
”Kan alla skolor bli lika bra?”.
Idén om det fria skolvalet lanserades för mer än femtio år sedan av 
ekonomen Milton Friedman. Det är intressant att notera att Friedman 
presenterade förslaget samtidigt som amerikansk skolpolitik lades om i 
syfte att motverka skolsegregation; ett nödvändigt steg efter att Högsta 
domstolen hade slagit fast att det var illegitimt att utestänga elever på 
grund av etnisk bakgrund. Den uppdelning i skolor för svarta respek-
tive vita barn som tidigare hade upprätthållits inte minst i Södern, var 
inte längre legitim.
När det fria skolvalet infördes i Sverige 1992 var det också efter en 
period då skolorna hade fått en mer blandad elevsammansättning i 
form av barn från ”synliga minoriteter”, det vill säga människor som 
utseendemässigt avviker från majoritetsbefolkningen. De klyftor 
mellan skolor som Skolverket nu påvisat i hela landet visade sig också 
först i regioner med en hög andel ”synliga minoriteter”.
Att skolvalet utnyttjas av privilegierade grupper för att undvika 
kontakt med underprivilegierade grupper visas också av en ny studie 
som vi genomfört inom ramen för projektet ”Den svenska skolans nya 
geografi”.
I denna studie, som nyligen publicerats i tidskriften ”Journal of Tran-
sport Geography”, analyserar vi hur långt högstadieelever i Sverige 



pendlar för att komma till skolan. När vi jämför elever som bor på 
samma ställe visar det sig att elever med högutbildade, svenskfödda, 
icke ensamstående, och icke socialbidragsberoende föräldrar är de som 
åker längst när de ska till skolan. Elever som tillhör synliga minorite-
ter, som har ensamstående föräldrar, föräldrar utan högre utbildning 
eller föräldrar med socialbidrag, är i större utsträckning hänvisade till 
den skola som ligger närmast hemmet. Skolvalet kan alltså framför allt 
utnyttjas av de mer privilegierade.
Samtidigt visar vår studie att privilegierade grupper framför allt utnytt-
jar skolvalet när det finns ökad risk för närvaro av underprivilegierade 
grupper i den närmaste skolan. Skolpendlingsavstånden ökar nämligen 
när andelen elever från synliga minoriteter och andelen elever från 
familjer med socialbidrag ökar i närområdet. Däremot minskar skol-
pendlingsavstånden när andelen barn med högutbildade familjer ökar i 
närområdet.
Skolverkets rapport har visat att de löften om förbättrade resultat 
som utlovades av bland annat Svensk Näringsliv och Timbro när skol-
valet infördes inte infriats. I stället har klyftorna mellan skolor ökat 
och resultaten har försämrats. Det vår studie visar är att i stället för att 
stimulera ökad kvalitet används skolpengssystemet i dag för att sub-
ventionera ökad skolsegregation. Är detta verkligen ett effektivt sätt 
att använda skattepengar?
Men det är ju boendesegregation som leder till ökande skolsegregation 
invänder kanske någon. Detta resonemang bygger på resultaten från en 
enskild studie som fokuserar på utvecklingen under 1990-talet. De 
ökande klyftorna mellan skolor som Skolverket pekar på har dock 
framför allt vuxit fram efter år 2000 och under denna tid saknas det en 
tydlig koppling till boendesegregationen. Detta har vi kunnat visa 
genom att föra eleverna i grundskolans avgångsklasser till deras 
närmaste skola. Det visar sig då att skillnaderna i betygsresultaten 

mellan dessa hypotetiska grannskapsskolor inte ökar trots att skillna-
derna i resultat mellan de faktiska skolorna ökat kraftigt.
Om boendesegregationen hade varit den drivande kraften borde vi ha 
sett ökande resultatskillnader också i de hypotetiska grannskaps-
skolorna. Inte heller kan man som Björklund skylla på dåligt utbildade 
invandrarbarn. Den kraftiga ökningen i skillnader mellan skolor 
kvarstår nämligen även om barn från särskilt utsatta länder räknas bort.
För tio år sedan utlovade Timbro att det fria skolvalet skulle leda till 
snabba förbättringar i svenska skolresultat, men i stället har resultaten 
försämrats och klyftorna ökat. De som tjänat på det fria skolvalet är 
därför de företag som i dag baserar sina vinster på skolpengen. För 
dessa intressen är Skolverkets rapport ett hot. Om det fria skolvalet 
skrotas innebär det att friskolekoncernernas framtida börsvärde hotas.
Att dessa företag insett opinionsbildningens stora betydelse visas av att 
de systematiskt rekryterat inflytelserika personer från den politiska 
klassen till framträdande positioner, till exempel Miljöpartiets förra 
skolpolitiska talesperson Mikaela Valtersson och Socialdemokraternas 
före detta biträdande partisekreterare Stefan Stern.
I Sverige finns det en bred enighet om att det krävs en välfungerande 
skola för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Grundprincipen 
är också att all undervisning oavsett ursprung eller skola skall vara 
likvärdig. Därför förtjänar Skolverkets rapport att ta på allvar och inte 
att viftas bort med argument utformade av lobbyister för det fria 
skolvalet.
Bo Malmberg, professor Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet Eva Andersson, docent, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet
John Östh, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet. “

“Projektet ”Den svenska skolans nya geografi” finansieras av Veten-
skapsrådet “



DN 13 juni 2012:
Skolpolitik.

”Kortat sommarlov för elever som inte når 
grundskolemålen”
“ Socialdemokratiskt nytänkande. Varje år lämnar tusentals ele-
ver grundskolan utan fullständiga betyg. Det är ett svek mot dessa 
ungdomar. Vi kräver därför en utvidgad skolplikt med obligato-
risk sommarskola för alla elever som inte når upp till grundsko-
lans mål, skriver ledande socialdemokrater.”

“I dagarna firar vi skolavslutning och ett långt sommarlov står för 
dörren. 100 000 ungdomar går ut nian och lämnar därmed grundsko-
lan. Men av dem är det fler än 12 000 som gör det utan tillräckliga 
betyg för att komma in på något av gymnasieskolans nationella pro-
gram.
Mer än var tionde niondeklassare står alltså utanför. Så kan vi inte ha 
det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har 
en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till full-
ständiga betyg – och att betona elevernas egna ansvar för att ta vara på 
dessa möjligheter.
Därför föreslår vi förlängd skolplikt för de elever som inte når målen i 
grundskolan. Vi kommer i höstbudgeten att avsätta medel för att införa 
sommarskola. Vi ska se till att alla ungdomar som inte når målen 
garanteras obligatorisk undervisning under några sommarveckor.
Den skolpolitiska debatten har, under de snart sex år som Jan Björk-
lund varit utbildningsminister, i alldeles för hög grad fokuserat på det 
som inte är relevant för att höja resultaten i skolan. Retoriken har ofta 
varit starkt polariserande men fokus har ofta varit på fel saker.

Många lärare gör ett strålande arbete. Men svensk skola mår inte bra. 
Resultatkurvorna pekar nedåt och har gjort det under en längre tid – 
både under socialdemokratiska och borgerliga regeringsår. Och den 
negativa utvecklingen fortsätter. Andelen elever som går ut grundsko-
lan med behörighet till gymnasiet har minskat varje år sedan den 
borgerliga regeringen tillträdde.
Grunden för att alla elever ska klara målen och utveckla sin fulla 
potential är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete 
som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar.
Därför är det för oss obegripligt att regeringen skär ned på gymnasie-
skolan med 675 miljoner kronor. Bara i år. Detta motsvarar ungefär 1 
300 lärartjänster.
Vi är tvärtom övertygade om att nyckeln till bättre skolresultat består i 
investeringar i lärarna och skolledarna. För att vända utvecklingen 
krävs att vi tänker nytt och utvecklar det som visat sig fungera och 
använda oss av de metoder som får stöd av forskning och erfarenhet.
Mot denna bakgrund är vi övertygade om att mer undervisningstid 
med professionella lärare är en avgörande faktor för att fler elever ska 
nå målen. I internationella jämförelser ligger Sverige dessutom lågt 
när det gäller lärarledda undervisningstimmar.
Det är svårt att förstå varför regeringen valt att till sommaren helt ta 
bort det statliga stödet till sommarskolorna. De 12 000 ungdomar som 
lämnar grundskolan utan gymnasiekompetens kräver konkreta insatser 
här och nu. Vårt förslag om utvidgad skolplikt är en direkt insats för 
att fånga upp dem som nu har halkat efter.
För oss socialdemokrater är målsättningen att varje elev i Sverige ska 
nå målen i grundskolan. Vårt mål är också att varje elev ska ha en 
fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Idag är det var tionde 



ung människa som saknar det. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög 
bland ungdomar som inte har avslutat gymnasiet.
Tidigare i vår föreslog vi att man ska införa ett utbildningskontrakt för 
alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasie-
studier. När vi i dag presenterar vårt förslag om sommarskola för de 
elever som ligger efter, är det ytterligare ett steg på vägen.
Utbildningskontraktet tillsammans med den utvidgade skolplikten för 
de elever som inte nått målen är två steg i rätt riktning mot målet att 
varje ung människa ska få den kunskap som krävs för att förverkliga 
sina drömmar om arbete eller fortsatta studier.
Oavsett hur man mäter är ungdomsarbetslösheten i Sverige alarme-
rande. Särskilt hög är den bland ungdomar som saknar gymnasieut-
bildning. I framtiden kommer det att bli ännu svårare att klara sig på 
arbetsmarknaden utan fullständig gymnasieexamen. Därför är vi så 
fast beslutna att varje ung person ska ges reella möjligheter till att 
skaffa sig en bra utbildning.
Sommarlovet är ungefär tio veckor långt. För de elever som lämnar 
eller riskerar att lämna nian utan fullständiga betyg ska en del av 
sommarlovet ägnas åt att lära sig det man inte lärt sig under året. De 
ska få mer undervisningstid med professionella lärare.
Tidigare har staten avsatt pengar till kommunerna för att tillhandahålla 
frivillig sommarskola för de elever som inte når målen. Undervis-
ningen har huvudsakligen bedrivits i kärnämnena samt i några övriga 
ämnen. År 2010 deltog 11 400 elever från grundskolan i sommar-
skolan.
Erfarenheten ger vid handen att sommarskolan var framgångsrik. 
Bland de elever som genomgick betygsprövning i anslutning till 
sommarskolan resulterade sex prövningar av tio i att eleven fick ett 
betyg. Emellertid var det alltför få elever som deltog. År 2010 var det 

bara 3,9 procent av det totala antalet elever i 7:an till 9:an som deltog. 
Detta ska jämföras med att det är drygt 12 procent som inte når målen.
Betydligt fler elever bör ha tillgång till det extra stöd som undervis-
ningen under några sommarveckor kan ge. Mot bakgrund av detta 
föreslår vi alltså en utvidgad skolplikt, med obligatorisk sommarskola 
för de elever som inte når upp till målen.
Den utökade undervisningstiden under sommaren ska enligt vårt 
förslag gälla elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges utökad 
undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren.
Med vårt förslag ger vi fler ungdomar möjlighet att skaffa sig den 
utbildning de behöver. Samtidigt kräver vi att de går i skolan under 
några veckor på sommaren. Det är rimligt. Vi prioriterar skolan. 
Välutbildade medborgare är grunden för vårt fortsatta välstånd och då 
måste alla elever lyckas i grundskolan.

Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen
Magdalena Andersson (S), ekonomisk-politisk talesperson
Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson “



DN 7 aug 2012:
Gymnasieskolan.
”Eleverna förlorare när gymnasier går i 
konkurs”
“ Nästa krisbransch. Förmånliga statsbidrag och gynnsamma vill-
kor har skapat en fri gymnasieskola som i dag står med för stor 
kostym när antalet elever sjunker. Eftersom vi har ett marknads-
styrt skolsystem riskerar de att gå i konkurs och tusentals elever 
kan stå utan utbildning och förlora flera år i studietid, skriver 
Sten Svensson. “

“Efter bank- och finansbranschens kris kan nu gymnasieskolan bli 
nästa krisbransch. Orsaken är en stor överetablering med alldeles för 
många elevplatser och fallande elevantal. Från en topp för ett par år 
sedan faller nu elevtalen med totalt cirka 25 procent eller med närmare 
100 000 elever till en lägsta nivå runt 2017 för att sedan sakta börja 
stiga igen.
Dessutom påverkas branschen av den nya gymnasieskolan med nya 
behörighetsregler för tillträde till högskolan och att den nya skollagen 
inte längre har kvar de undantag som tidigare fanns för fristående 
skolor. Möjligheterna att hitta på kreativa lösningar som innebär lägre 
kostnader för skolbolagen har minskat.
I denna nya situationen upptäcker många fristående gymnasieskolor att 
de har problem med att fylla sina elevplatser och att de har fått ekono-
miska problem. Vi ser nu de första tecknen på en klassisk överproduk-
tionskris eller en bubbla inom den fristående gymnasiebranschen. 
Under de goda åren har många skolföretag vuxit snabbt och nu står de 
med för stor kostym.
Precis som i andra krisbranscher kan omslaget ske snabbt och över-
raskande och skadeverkningarna kan bli stora. När exempelvis en bo-
stadsbubbla spricker sker vändningen plötsligt från en stor efterfrågan 

med ökande priser till tvärnit och fallande priser. Från en dag till en 
annan går husen inte att sälja och låntagarna kan inte betala sina lån.
Något likande kan mycket väl hända i gymnasiebranschen. I det läge 
som råder med en stor överetablering av fristående gymnasieskolor 
och för många elevplatser är det mycket riskabelt att välja en fristå-
ende skola eftersom de kan gå i konkurs. Risken är stor att eleverna 
blir utan utbildning eller att de förlorar ett eller flera år i studietid.
I dag kan valet av gymnasieskola liknas vid att välja en bank med 
insättningsgaranti eller en bank utan. I det läget kommer allt fler att 
välja en kommunal skola där utbildningen är garanterad eftersom en 
kommunal skola inte kan gå i konkurs. När detta blir uppenbart för 
eleverna kan det bli en massflykt från de fristående gymnasieskolorna 
och krisen är ett faktum.
Tillväxten av fristående skolor har varit mycket snabb i Sverige och 
extra snabb har den varit inom gymnasieskolan. Från några få skolor i 
början på 90-talet går i dag drygt 94 000 elever i 500 fristående gym-
nasieskolor vilket motsvarar 25 procent av det totala elevantalet.
En huvudorsak bakom den snabba tillväxten av fristående gymnasie-
skolor har varit de mycket goda vinstmöjligheterna och de i övrigt 
förmånliga villkoren. En fristående gymnasieskola har fått samma 
ersättning per elev som en kommunal skola men de har inte haft 
samma skyldigheter och de har kunnat organisera undervisningen till 
en lägre kostnad. Dessutom var systemet med den så kallade rikspris-
listan, som gällde till för ett par år sedan, mycket förmånlig för de 
fristående skolorna.
Jämfört med grundskolan, där villkoren inte varit lika förmånliga, har 
tillväxten varit dubbelt så snabb inom gymnasieskolan. Man kan säga 
att den fristående gymnasiebranschen har varit dopad med förmånliga 
statsbidrag och gynnsamma villkor.
Varje år hittills har de fristående gymnasieskolorna ökat sin andel av 
eleverna och de kommunala har minskat. Men nu är ett trendbrott på 
gång. För första gången sedan besluten om de fristående skolorna togs 



ökar inte längre de fristående gymnasieskolorna i Stockholms län sin 
andel av elevantalet. Förra läsåret var det 40 procent av eleverna som 
valde en fristående gymnasieskola och i år är det 38 procent. Det är ett 
tydligt tecken och en första signal om att elever och föräldrar börjar bli 
mer försiktiga med att välja en fristående gymnasieskola.
Att vi riskerar att få en gymnasiebubbla som kan spricka visar hur 
olämpligt det är att ha en marknadsstyrd skola. Marknadens principer 
fungerar bra inom många områden men när det gäller utbildning av de 
unga är det inte så välbetänkt. Det marknadsstyrda skolsystem som vi 
har i Sverige leder till att skolor går i konkurs och slås ut och. De som 
inte klarar konkurrensen ska slås ut enligt marknadens spelregler. 
Kommunerna har inte längre någon möjlighet att organisera eller 
dimensionera gymnasieskolan utan det gör marknaden.
Ett bra skolsystem är en samhällelig angelägenhet av yttersta vikt och 
det måste vara stabilt och kunna klara att elevtalen går upp och ner och 
att det sker förändringar i lagstiftningen utan att organisationen riske-
rar att braka samman. Det gör uppenbarligen inte dagens marknads-
styrda system.
Sten Svensson, fristående skoldebattör, tidigare chefredaktör för 
Lärarnas tidning. Utredare av skolans likvärdighet åt Lärarför-
bundet. “

“Tillväxten av fristående skolor har varit snabb i ...
Tillväxten av fristående skolor har varit snabb i Sverige. Från några få 
skolor i början på 90-talet går i dag drygt 94 000 elever i 500 friståen-
de gymnasieskolor vilket motsvarar 25 procent av det totala elevanta-
let.
Nu sjunker elevtalen med lika många elever, dvs cirka 25 procent, 
fram till och med 2017, vilket beror på mindre barnkullar.
Eftersom Sverige har ett marknadsstyrt skolsystem har kommunerna 
inte längre någon möjlighet att organisera gymnasieskolan och 
anpassa den efter antalet elever. “



DN 8 sep 2012:
Skolans nationella prov.

”Friskolorna sätter högre betyg på 
nationella proven”
“ Olika bedömning. I genomsnitt får elever på friskolor högre be-
tyg på de nationella proven än elever på kommunala skolor, trots 
att externa bedömare anser proven likvärdiga. En lösning kan 
vara extern rättning av proven, till exempel att lärare byter prov 
med varandra, skriver nationalekonomer vid Stockholms universi-
tet. “

“Det är önskvärt att de nationella proven bedöms likvärdigt av olika 
lärare och vid olika skolor. Proven är ett viktigt betygsunderlag och 
skillnader i provbedömningen kan bidra till bristande likvärdighet vid 
betygssättningen. Då de nationella proven även syftar till att upptäcka 
kunskapsluckor kan bedömningsavvikelser göra att elever som borde 
få särskilt stöd inte får detta.
Dessutom kan bedömningsskillnader påverka skolornas interna och 
externa kvalitetsarbete samt försvåra för skolväljande familjer att göra 
informerade val. Vi har på uppdrag av Skolinspektionen analyserat 
omrättningen av de nationella proven och finner flera ur likvärdighets-
synpunkt problematiska avvikelser mellan de interna och externa 
provbedömningarna.
Vår undersökning ger vid handen att fristående högstadie- och 
gymnasieskolor i genomsnitt sätter högre provbetyg än kommunala 
skolor, jämfört med de externa provbedömningarna. För högstadiet är 
avvikelsen i bedömning så stor att den kan förklara en betydande del 
av det resultatförsprång som fristående skolor i andra undersökningar 

uppvisat gentemot kommunala skolor. Då avvikelserna mellan interna 
och externa bedömningar inte tidigare länkats till skolornas huvud-
mannaskap har dessa skillnader hittills inte uppmärksammats.
I breda drag tyder resultaten för årskurs 9 och gymnasiet på att elever 
som tillhör grupper vilka i genomsnitt uppvisar förhållandevis goda 
studieresultat – flickor, barn till högutbildade, elever födda i Sverige 
och elever födda tidigt på året – får högre provbetyg än andra elever, 
trots att de externa bedömarna anser proven vara likvärdiga. Detta kan 
leda till att samma grupper gynnas vid betygssättningen och därmed 
vid antagningen till vidare studier.
Motsatt mönster verkar gälla för årskurs 3 och 5; den interna bedöm-
ningen ger där relativt höga provbetyg åt elever som tillhör grupper 
vilka i genomsnitt uppvisar svagare resultat än andra. De tidiga natio-
nella proven har en viktig roll att spela för att upptäcka kunskaps-
luckor hos eleverna. Bedömningsavvikelserna riskerar därför att leda 
till att elever som tillhör allmänt svagare grupper löper större risk att 
inte få sina behov av särskilt stöd uppmärksammade vid låg ålder.
Den interna bedömningen av elevernas prov görs i allmänhet av 
elevernas vanliga lärare. Vi finner inga tydliga tecken på att dessa 
lärares behörighet, kön eller ålder är systematiskt relaterade till av-
vikelserna mellan de interna och externa bedömningarna.
Däremot verkar skolans bedömningsrutiner spela viss roll. Högstadie- 
och gymnasielärare som ensambedömt proven ger högre provbetyg 
relativt den externa bedömningen än lärare som sambedömt proven 
tillsammans med sina kolleger. Någon liknande skillnad mellan 
ensam- och sambedömda prov finns dock inte för årskurs 3 och 5. 
Flera av de systematiska skillnaderna mellan olika elevgrupper står 
vidare endast att finna bland prov som ensambedömts. Sambedömning 
löser dock inte alla problem och exempelvis är skillnaderna mellan 



fristående och kommunala skolor lika stora för ensam- och sambedöm-
da prov.
Jämfört med en situation där de nationella proven bedöms likvärdigt 
riskerar dagens ordning för rättning av de nationella proven att i strid 
med skolans kompensatoriska uppdrag förstärka redan existerande 
sociala skillnader i utbildningssystemet. Skolans bedömningsrutiner är 
viktiga för en likvärdig provbedömning och det är önskvärt att dessa 
utvecklas. Det kan dock finnas strategiska motiv bakom skolornas 
provbedömningar varför även andra åtgärder kan krävas.
Avvikelserna mellan de interna och externa bedömningarna verkar 
vara särskilt stora för de prov där tolkningsutrymmet är stort. För att 
öka likvärdigheten är en möjlighet därför att minska inslaget av svår-
bedömda moment. Att lyfta ur svårbedömda moment ur det nationella 
provsystemet skulle dock ytterligare minska samstämmigheten mellan 
läroplanens mål och den måluppfyllelse som proven faktiskt utvärde-
rar. Vid bedömning och betygssättning av dessa svårbedömda moment 
skulle därför lärarna lämnas helt utan den vägledning som de natio-
nella proven kan ge. Vidare finns en överhängande risk att skolor och 
lärare skulle åsidosätta de av skolans mål som inte utvärderas genom 
de nationella proven.
En mer attraktiv väg mot ökad likvärdighet i provbedömningen vore 
därför att övergå till extern rättning av de nationella proven. Detta är 
inte gratis och det skulle göra administrationen av proven mer kompli-
cerad än i dag, även om elektroniska prov kan förenkla processen. 
Ibland hävdas att extern rättning skulle leda till att lärarna förlorar i 
bedömarkompetens. Det är emellertid inget som hindrar att ett system 
för extern bedömning organiseras så att lärare vid olika skolor rättar 
varandras prov.
Extern bedömning löser inte alla likvärdighetsproblem kopplade till 
de nationella proven. Exempelvis kan den hjälp och vägledning som 

eleverna får innan och under provtillfället skilja sig mycket mellan 
skolorna. Vår rapport ger inga svar på hur viktiga sådana skillnader är 
och det är inte heller något som extern provbedömning i sig hanterar.
När en mångfald av aktörer med olika motiv för sin verksamhet kon-
kurrerar om eleverna blir de nationella provens roll som kontrollinstru-
ment och informationsbärare till skolväljande familjer allt viktigare. 
Extern bedömning av de nationella proven är inget alexanderhugg som 
skapar kvalitet och likvärdighet i skolan. Däremot kan det vara ett 
medel för att stärka elevernas rättssäkerhet och förbättra skolsystemets 
funktionssätt i stort.

Björn Tyrefors Hinnerich, Nationalekonomiska institutionen vid 
Stockholms universitet och Jonas Vlachos, Nationalekonomiska 
institutionen vid Stockholms universitet och IFN 2

“I korthet. Sociala skillnader
Friskolor sätter i genomsnitt högre betyg på de nationella proven än 
vad kommunala skolor gör. Detta trots att externa bedömare anser 
resultaten vara likvärdiga.
Bristen på likvärdig bedömning av proven hotar att förstärka redan 
existerande sociala skillnader i utbildningssystemet.
En väg mot ökad likvärdighet i provbedömningen vore att övergå till 
extern rättning av de nationella proven. Inget hindrar att lärare vid 
olika skolor rättar varandras prov. “



DN 10 sep 2012:

“Köket räknas som barnyta – men de får 
inte vara där”
“ Med en felaktig ritning lyckades Najs AB i Norra Ängby nästan 
få igenom 18 nya barn på en förskola – en 50-procentig ökning av 
barngruppen utan att utöka lokalerna.
– Det privata företaget och utbildningsförvaltningen delar 
intresse: den ena vill få in fler barn och mer pengar, den andra vill 
bli av med stadens kö, säger föräldern Staffan Bergwik. “

“Föräldrarna på en av Ängbybarnens förskolor i Bromma, som ägs av 
Najs AB, informerades om ansökan om att utöka barngruppen 36 tim-
mar innan en stor ombyggnation startade.
När de granskade handlingarna upptäckte de flera märkligheter:
Förskolan hade 40 barn, mot de 37 som man hade tillstånd för.
Ytan för pedagogisk verksamhet uppgavs vara större än den är.
Ritningen var, enligt föräldrarna, ”ren fiktion”.
Trots det var handläggaren på utbildningsförvaltningen beredd att ge 
sitt godkännande. Det är att svika sitt uppdrag, menar Staffan Bergwik, 
som är den ende av föräldrarna som ställer upp med namn och bild.

– Enligt riktlinjerna i miljöbalken ska en förskola ha 7,5 kvadratmeter 
yta per barn, och endast utrymmen som barnen har tillgång till får 
räknas. Bestämmelserna har utbildningsförvaltningen tummat på här. 
Dessutom menar man att barnytan inkluderar kök och förråd, men de 
utrymmena har barnen inte tillgång till av säkerhetsskäl, säger han och 

påpekar att de är mycket nöjda med den dagliga verksamheten och 
personalen på förskolan.
Trots att Najs bröt mot riktlinjerna, vilket föräldrarna påpekade, ville 
företaget inte ändra sin ansökan.
– Den enda rimliga förklaringen är att de vill tjäna mer pengar.
I dagsläget har Najs fått tillstånd att utöka med tolv barn i ett område 
där företaget äger fem förskolor. Det gör mångfalden som alliansen 
förespråkar till en chimär. En förälder som vill byta förskola efter 
konflikt med ägaren har få, om något, alternativ.
Frågan Staffan Bergwik och de andra föräldrarna ställer sig när de 
får veta att stadsdelarna uppger att de kommer att lyckas ordna för-
skoleplats åt alla barn är till vilket pris det sker:

– Vi lyckades stoppa en del av planerna för att vi satte press på utbild-
ningsförvaltningen. Den samlade kompetensen bland föräldrarna i ett 
sådant här område är svår att stå emot. Hur ser det ut i redan utsatta 
bostadsområden?
Förskolechefen Annika Sparrdal Mantilla är på utlandsresa och upp-
ger sig ha svårt att kommentera föräldrarnas kritik.
– Men ansökan var inte felaktig och vi har fått godkänt för tolv barn, 
säger hon.

Behrang Behdjou behrang.behdjou@dn.se “

mailto:behrang.behdjou@dn.se
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DN 30 sep 2012:
Skolpolitik.

”S vill satsa 110 miljoner på läxhjälp i 
grundskolan”
“ En likvärdig skola. Möjligheten till läxhjälp ska inte avgöras av 
vilka resurser en elevs föräldrar har. I dag lämnas många grund-
skoleelever åt sitt öde och får inte det stöd de behöver för att klara 
skolan. Vår uppfattning är att alla elever ska erbjudas läxhjälp 
när de behöver det, skriver Socialdemokraternas utbildningspoli-
tiska talesman Ibrahim Baylan (S). “

“Socialdemokraterna har förnyat sin skolpolitik och lagt fokus på 
skickliga lärare i skolan. Nu vill vi presentera ytterligare en pusselbit 
för att vända den negativa utvecklingen i skolan: varenda elev ska få 
läxhjälp i grundskolan. Socialdemokraterna investerar därför 110 
miljoner kronor för läxhjälp.
Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har 
föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle 
tidsmässigt får ihop det. Alla elever ska få läxhjälp, inte bara några.
Socialdemokraternas mål är en skola som ser och hjälper varje barn att 
nå sin fulla potential. En skola som ger varje elev ett självförtroende 
och en grund som gör det självklart att bryta invanda sociala mönster. 
Vi vill se en skola som ger barnen friheten att bestämma över sitt eget 
liv som vuxna därför att de är rätt rustade för dagens och morgonda-
gens arbetsmarknad och samhällsliv. En sådan skola är nödvändig om 
Sverige fortsatt ska vara ett sammanhållet välfärdssamhälle där kun-
skap och kompetens är våra främsta kännetecken i den globala kon-
kurrensen om jobb och tillväxt.

Vi tror inte på lägre löner och sämre villkor på arbetsmarknaden som 
en framkomlig eller önskvärd väg för Sverige. Därför vill vi göra en 
kraftansträngning för att öka kvaliteten i undervisningen och stärka 
likvärdigheten i skolan. Dagens negativa utveckling med sjunkande 
resultat för sjätte året i rad i grundskolan och allt sämre resultat i 
internationella studier duger inte.
13 000 elever lämnade i våras grundskolan utan tillräckliga kunskaper 
för att komma in på ett av gymnasieskolans nationella program. Sam-
tidigt har vi tappat vår tätposition vad gäller skolans likvärdighet. I 
Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika stor 
roll för vilka resultat de når som i Tyskland och USA. Det är inte 
länder som vi i detta sammanhang ska vara stolta att kunna jämföra 
oss med. Det är djupt allvarligt och ett stort misslyckande för skol-
politiken.
Regeringen gör uppenbarligen inte rätt saker för att vända den nega-
tiva utvecklingen i skolan, och regeringens ambitioner är alldeles för 
låga. Trots att regeringen presenterat ett oerhört stort budgetutrymme 
om 23 miljarder kronor går en liten summa till att stärka skolan. Mind-
re än fyra procent av regeringens reformutrymme går till grundskolan. 
Det är en felaktig prioritering när resultaten i grundskolan sjunker och 
de sociala klyftorna ökar.
Vi vill få skolan på rätt kurs igen och har satt upp ett ambitiöst natio-
nellt utbildningspolitiskt mål för grundskolan.
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 påbörja ett av gymnasie-
skolans nationella program, från i dag drygt 12 till 6 procent.
Grunden för att alla elever ska nå målen är att höja kvaliteten i sko-
lan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska 



prioriteringar. I vår kommande budget kommer vi att prioritera skolan 
och vi kommer att föreslå stora investeringar i skolan under de kom-
mande fyra åren. Men vi vill redan nu tydliggöra en av de investe-
ringar vi kommer att göra i vårt kommande förslag till budget.
Alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp. Det är uppen-
bart att många elever lämnas åt sitt eget öde och inte får det stöd de 
behöver för att göra sina läxor. Det får genast genomslag i att de 
sociala klyftorna i skolan växer och barn ges olika förutsättningar 
beroende på sina hemförhållanden. Vi väljer därför att investera 110 
miljoner kronor under 2013 för läxhjälp till alla elever. Med vårt 
förslag är det inte bara några elever som ges möjlighet till läxhjälp, 
alla elever ska ges läxhjälp.
Ökningen av individuellt arbete i skolan har i forskningsrapporter från 
Skolverket lyfts fram som en av anledningarna, jämte ökad segrega-
tion, särskiljande lösningar och ineffektiv resursfördelning, till att 
resultaten i skolan sjunker. Men eleverna ska inte lämnas åt sitt öde, 
vare sig i skolan eller med läxorna efter skoldagens slut.
Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har 
föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle 
tidsmässigt får ihop det. En eller två hårt arbetande föräldrar kan ha 
svårt att hinna med att läsa läxor tillsammans med sina barn flera 
kvällar i veckan. Att föräldrar intresserar sig för och stöttar sina barn i 
skolarbetet är av stor betydelse för barnens skolframgång och inget 
ansvar som ska läggas över på skolan. Däremot ska alla elever i skolan 
erbjudas läxhjälp när de behöver det.
Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som 
skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen 
företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen. 
Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermidda-
garna och där bör eleverna också i ökad utsträckning få hjälp med 

läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta har 
svårare att koncentrera sig.
Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbju-
da alla elever läxhjälp. Sådana samarbeten bedrivs på många ställen i 
regi av såväl breda och välkända ideella organisationer som mindre 
föreningar, studentkårer, och föreningar helt inriktade på läxhjälp 
såsom Mattecentrum och Stiftelsen Läxhjälpen. Det är mycket väl-
komna samarbeten mellan skolan och de starka ideella krafterna i 
Sverige som vi gärna ser mer av.
Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen. 
Det är så vi kan fortsätta stå starka i den hårda internationella kon-
kurrensen. Det är så vi säkrar såväl framtida hög tillväxt som välfärd. 
Vi vill ha en skola som ser och hjälper varje barn att nå sin fulla 
potential, det tjänar vi alla på.
Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen
Ibrahim Baylan, (S) Utbildningspolitisk talesman och vice 
ordförande i riksdagens utbildningsutskott “

“I korthet. Förslaget
Alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp. 
Socialdemokraterna vill därför investera 110 miljoner kronor under 
2013 för läxhjälp till alla elever.
Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som 
skolan tycker fungerar bäst. För de yngre barnen kan läxhjälpen bedri-
vas inom ramen för fritidshemmen.
I förslaget ser man positivt på att skolor samarbetar med ideella före-
ningar som till exempel Mattecentrum och Stiftelsen Läxhjälpen. “



DN 17 okt 2012:
Utbildningspolitik.

”S vill ha tioårig skolplikt och färre elever i 
klassen”
“ Förlängd grundskola. Sverige har hamnat på efterkälken när det 
gäller goda skolresultat och en likvärdig skola. Det duger inte. För 
att varje barn ska få en riktigt bra start i livet vill vi införa tioårig 
skolplikt genom att göra förskoleklassen för sexåringar obligato-
risk, skriver Mikael Damberg (S). “

“ I dag föreslår Socialdemokraterna förlängd skolplikt. Förskoleklas-
sen ska göras obligatorisk och därmed ska varje barn i Sverige omfat-
tas av en tioårig skolplikt.
Grundskolan har successivt förlängts i Sverige. Antalet skolår har ut-
ökats med tiden, från folkskolans fyra år till grundskolans nio år. Den 
nioåriga grundskolan infördes för 50 år sedan. Socialdemokraterna ser 
att det nu är dags att förlänga skolplikten i Sverige med ytterligare ett 
år och se till att varje barn går i förskoleklass. Förskoleklassen ska 
göras obligatorisk och skolplikten tioårig.
Förskoleklassen är sedan 1990-talet en frivillig skolform i Sverige som 
erbjuds alla barn från sex års ålder. Men alla barn går inte i förskole-
klass. Drygt 2 500 barn går inte i förskoleklass och i vissa kommuner 
går så många som vart fjärde barn inte i förskoleklass.
Det är för att varje barn ska få en riktigt bra start i livet som vill vi 
göra förskoleklassen för sexåringar obligatorisk. Förskoleklassen är en 
övergång för barnen mellan förskolan och skolan. Om barn inte stimu-
leras under den period i livet då de kan lära som mest riskerar de att 
hamna efter under hela sin skolgång. Såväl internationell som svensk 

forskning visar att barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre 
resultat i skolan. En obligatorisk förskoleklass stärker också möjlighe-
terna för barnen att tidigare lära sig fler språk och lägger en bra grund 
för barnens fortsatta lärande och språkutveckling. Inget barn ska ligga 
efter redan före den första skoldagen.
Förnyelsen av socialdemokratin fortsätter. Vi har utvecklat vår skol-
politik och fortsätter att göra så.
Vi ser två utvecklingslinjer för den svenska skolan som bekymrar oss 
mycket. För det första sjunker resultaten, både vad gäller andelen som 
når målen i grundskolan och jämfört med andra länder. För det andra 
har Sverige tappat den tidigare tätpositionen vad gäller likvärdig skola. 
Svenska elevers socioekonomiska bakgrund spelar mycket stor roll för 
elevernas prestationer och skillnaderna mellan skolor ökar.
Höga skolresultat och likvärdig skola – det är områden där vi tidigare 
har varit bland de bästa, men där vi nu sjunker. Det duger inte.
De förändringar vi ser i ekonomin och i arbetslivet innebär att den 
kognitiva förmågan blir alltmer utslagsgivande för människors möj-
ligheter i livet. Forskningen visar att förskolan och de tidiga skolåren 
är avgörande för individens framtida utveckling och möjligheter. Barn 
som inte ges stimulans tidigt i livet riskerar att inte utveckla de för-
mågor som så väl behövs i ett kunskapssamhälle.
Regeringens politik verkar i stället gå ut på att minska antalet barn 
som går i förskolan genom att införa vårdnadsbidrag och en barnom-
sorgspeng som ställer mycket låga kvalitetskrav på verksamheten. 
Barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan. 
Socialdemokratin ser därför i stället behov av att ytterligare höja 
kvaliteten i förskolan och förstärka förskolans arbete med lärande ge-
nom att investera mer i förskollärarnas och barnskötarnas kompetens. 



Och det är också därför vi nu tar steget att föreslå obligatorisk för-
skoleklass så att alla barn ges en bra och likvärdig start i skolan.
I stället för att motsätta oss strukturomvandlingen har vi i Sverige all-
tid omfamnat den, sett de möjligheter den medför och fört en politik 
som underlättar framväxten av nya jobb. Det har därför under en rela-
tivt lång tid rått konsensus om att utbildningspolitiken ska syfta till att 
lyfta Sverige och att dess mål är att den svenska befolkningen ska bli 
mer och mer välutbildad. Men denna konsensus verkar nu vara bruten.
Regeringen sänker ambitionerna och kraven på eleverna. I stället för 
att investera i grundskolan så att fler når målen så föreslår regeringen 
ettåriga gymnasieprogram utan krav på teoretiska ämnen. Regeringen 
för också en politik som sänker utbildningsnivån i Sverige genom att 
gymnasieeleverna på yrkesprogrammen inte kan gå vidare till högre 
studier och genom att kraftigt minska antalet platser på högskolor och 
universitet. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att möta framtiden.
Detta är en brytningstid i svensk politik. Sverige har nu den första 
regeringen i vår historia – och förmodligen den enda i världen – som 
sänker utbildningsambitionerna för nästa generation.
Vi väljer en annan väg. Socialdemokratin höjer ambitionerna för 
Sverige och höjer kraven på hela utbildningssystemet. I vår budget-
motion föreslår vi investeringar på över tre miljarder i skolan, där 
fokus är mindre klasser och investeringar i lärare.
Vi föreslår en investering i mindre klasser på lågstadiet, från för-
skoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil 
grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Med denna insats kan vi minska 
antalet elever med cirka 5 elever per klass. Vi föreslår stora investe-
ringar i lärarna så att varje elev kan få det stöd de behöver från skick-
liga lärare. Vi föreslår också investeringar i rektorerna så att de kan 
fokusera på sitt uppdrag som pedagogiska ledare och inrättandet av ett 

nytt forskningsinstitut för lärande så att undervisningens vetenskapliga 
grund kan stärkas. Därtill föreslår vi läxhjälp åt alla elever i grundsko-
lan och vi har tidigare lagt förslag om obligatorisk sommarskola för de 
elever i årskurs sex till nio som inte når målen.
Sammantaget präglas Socialdemokraternas skolpolitik av höga för-
väntningar på varje elev och det stöd de behöver för att kunna nå dem. 
Målet är höga kunskapsresultat i en likvärdig skola.
Vi avsätter medel i vår budget för att göra förskoleklassen obligatorisk. 
Varje barn har rätt till samma goda grund att stå på. För att uppnå det 
är vi beredda att göra de politiska och ekonomiska prioriteringar som 
krävs.
Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen “



DN 15 okt 2012:
Skolmat. Stockholmsskolor byter ut smöret mot margarin

“Forskare: Värsta alternativet används på 
svenska skolor”
“ Livsmedelsverkets rekommendationer gör att många av Stock-
holms skolor serverar lättmargarinet Becel. Det kritiseras av 
Göran Petersson, forskare vid Chalmers, som menar att det är 
direkt hälsofarligt. – Man använder det allra värsta alternativet i 
skolorna, säger han. “

“När DN ringde runt till tio slumpmässigt utvalda f–9-skolor i Stock-
holm och frågade vilket margarin eller smör de serverade var det tyd-
ligt vilket som var vanligast. Åtta av de tio skolorna hade antingen 
bara lättmargarinet Becel eller Becel och ett annat margarin.
Becel är ett nyckelhålsmärkt margarin men det har fått mycket kritik. 
En av dem som kritiserat margarinet är Göran Petersson, oberoende 
forskare på Chalmers, som forskat kring livsmedelsfrågor i över tio år. 
Han tycker att det är oansvarigt att servera margarinet till barn.

– Bland bordsmargariner utmärker sig Becel för att ha väldigt högt 
innehåll av omega-6 och fleromättat fett, vilket är skadligt för oss att 
äta för mycket av, säger han.
Han har granskat kostfetter under flera år och senast i våras publicera-
de han en guide till olika fetter. Där delade han in produkter som 
margarin, smör och olja i en grön, en orange och en röd grupp. Becel 
hamnade i den röda gruppen, vilket innebär att den hade sämst fett-
sammansättning. Hälsoeffekterna av att äta Becel varje dag anser han 
kan vara omfattande.

– Det jag har varit inne på är negativa effekter när det gäller hjärt- och 
kärlsjukdomar. Men det finns också forskning som kopplar det till 
cancerrisker.
Enligt Livsmedelverkets rekommendationer bör skolor servera ett 
nyckelhålsmärkt margarin och Becel är ett av få margariner som har 
nyckelhålsmärkning, något som Göran Petersson tycker är absurt.

– De förlegade och felaktiga rekommendationerna leder till att man 
använder det allra värsta alternativet i skolor. Går man bokstavstroget 
på myndighetsrekommendationerna är det Becel som blir kvar.

Jonatan Martinson jonatan.martinson@dn.se “

“ Fakta. Fettsyror
Omega-3 och omega -6 är två familjer av fleromättade fetter som är 
livsnödvändiga att få i sig. Debatten ligger i hur förhållandet mellan 
fettsyrorna bör vara. En del forskare hävdar att vi i dag får i oss för 
mycket omega-6 i förhållande till omega-3 och att det är skadligt. 
Livsmedelverket däremot menar att det inte finns någon vetenskaplig 
grund för att så skulle vara fallet.
Källa: Livsmedelsverket “
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DN 14 nov 2012:
“Alla nya skolor ska laga maten själva”
“ Stockholm stads plan: Kommande skolor ska byggas med eget 
tillagningskök. På Johan Skytteskolan i Älvsjö, som sedan ett och 
ett halvt år lagar maten på plats, är man rakt igenom nöjd och 
tror dessutom att det har höjt betygen. “

“Debatten kring skolmaten kommer sannolikt aldrig ta slut, men på 
Johan Skytteskolan har man åtminstone lyckats tysta klagomålen från 
föräldrar och barn och elevråd och föräldramöten kan äntligen avhand-
la annat än hur dålig lunch det serveras.
Det var omkring 2005 som skolans dåvarande ledning tog ett inrikt-
ningsbeslut om att bygga om mottagningsköket till tillagningskök.
– Jag kom till skolan 2008, när en ventilationsombyggnad skulle göras, 
och vi fick med oss utbildningsförvaltningen på att skjuta till pengar 
även till en ombyggnation av köket, säger rektor Stig Gisslén och 
konstaterar att matlivet har blivit långt enklare.
När DN Stockholm besöker skolan är kökschefen Lina Bianchi och 
kocken Putte Thomas, med många års erfarenhet från krogsvängen, i 
full färd med att förbereda morgondagens huvudrätt: laxpudding. Här 
kokar man ihop nästan 1 000 portioner om dagen och har väldigt lite 
svinn. Det som ändå blir över omvandlar till biogas.
– Det är inte mer jobb än förr, hävdar Lina Bianchi och menar att 
arbetet i stället är mycket roligare, även om hon är kritisk till de små 
möjligheter hon har att handla från andra företag än livsmedelsjätten 
Menigo, som hon anser håller tveksam kvalitet.
– Jag skulle vilja ha möjlighet att handla mer ekologiskt och 
närproducerat.
Putte Thomas anser att staden följer upp grossisten för dåligt:– Om 
regeringen menar allvar med att hälften av råvarorna ska vara ekolo-
giska måste man agera. Det behövs en instans mellan skolköken 

och Menigo som kontrollerar vad det är vi får.
Stig Gisslén är oerhört nöjd med förändringen. Barnen äter mycket 
mer än tidigare, utan att kostnaderna har ökat. Skolan ligger fortfaran-
de på omkring tio kronor portionen.
Den stora utgiften var själva ombyggnationen och där sköt utbild-
ningsförvaltningen till pengar. Att ha fått in Putte Thomas mångåriga 
erfarenhet – han anställdes i samband med att det nya köket blev klart 
– har lett till att barnen inte längre klagar på exempelvis pannkakorna.
Dessa steks dock fortfarande inte vid Johan Skytteskolan. I stället är 
det Putte Thomas uppvärmningsknep (”smör och ånga”) som ger 
pannkakorna en annan fräschör än tidigare.
– Vi misstänker även att betygen har blivit högre, säger rektor Gisslén 
och menar att det också har blivit lugnare och bättre arbetsro i skolan.
– Det kök som lagade maten tidigare gjorde inte ett dåligt jobb, men 
det räckte inte till. Att värma upp maten ledde till sämre kvalitet.
På utbildningsförvaltningen är kommunikatören Mikael Lindberg en 
av många som planerar för att möta Stockholms tillväxt de närmaste 
åren. Stadens beräkningar påstår att 27 000 elever tillkommer under en 
tioårsperiod fram till 2020.
Tanken är i dag att alla skolor som byggs ska bli så stora att de får 
tillagningskök.
Kommer ni även att satsa på att bygga om skolornas matsalar, 
med tanke på att många klagar på att de måste börja servera mat 
för tidigt för att hinna med alla elever?
– Vi har skolor som är från 1800-talet och skolor som är från 2000-
talet, det är ganska stor skillnad på förutsättningarna. När vi bygger 
nytt så ska matsalen ha sådan kapacitet att man kan hålla sig inom 
Livsmedelsverkets rekommendationer för ättider.
Betygen då? Har Johan Skytteskolans elever höjt sina betyg tack vare 
bättre mate? Det finns forskning som ger Stig Gisslén rätt, även om 
andra delar av skolans arbete kan ha påverkat.



Örebro universitet publicerade förra året en studie som kom fram till 
att ungdomar som äter mat med mycket folat – som finns i bland annat 
mejeriprodukter, frukt, bär och fullkornsbröd – klarar sig bättre i 
skolan.
Forskningsledaren Torbjörn Nilsson, professor i biomedicin, sa då i 
en artikel publicerad på Universitetssjukhuset i Örebros hemsida att 
”vi fick ett så solitt resultat som inte går att förklara bort”:
– Efter att vi tagit hänsyn till starka bakgrundsfaktorer, som rökning, 
föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå, kvarstod sambandet mellan 
näringsintag och studieresultat. Vi har hittat något viktigt om 
ungdomars hjärnor, en ny dimension som visar att folat spelar roll 
även för tonåringar. Vi har öppnat ett nytt åldersfönster.
Behrang Behdjou behrang.behdjou@dn.se “

“Veckans matsedel på Johan Skytteskolan
Varje dag erbjuds eleverna på Johans Skytteskolan minst tre olika 
typer av rätter......
Måndag
Vårrullar med ris och tillbehör. Rostbiff, Stekt potatis o fetaostkräm. 
Köttsoppa.
Tisdag
Laxpudding med skirat smör och gröna ärter. Vårrullar med ris och 
tillbehör. Vegetarisk quornpytt. Indisk linssoppa.
Onsdag
Blodpudding eller potatisbullar, bacon, keso och rårörda lingon. 
Vegetarisk pasta. Hummersoppa.
Torsdag
Skånsk kalops, kokt potatis och rödbetor. Vegetariska karibienbiffar. 
Nudelsoppa.
Fredag
Raggarlunch (korv, bröd, mos och tillbehör) och chokladdryck. 
Vegetarisk winjekorv. Rostad, röd paprikasoppa.
83 tillagningskök har grundskolorna i Stockholms stad. 58 grund-
skolor har mottagningskök “
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DN 2 nov 2012:
Högskolan.

”Högskolan måste satsa på tänkandets 
hantverk”
“ Kunskap bara en råvara. Vi är på väg mot en ekonomi där 
tänkandet och tanken, inte kunskapen i sig, är själva tillväxtmo-
torn. Frågan är om högskolan är redo för detta skifte. Ska högsko-
lan vara relevant krävs att den utvecklar och lär ut tänkandets 
hantverk i den tappning som arbetslivet kräver, skriver Mats 
Lidgren på analysföretaget Kairos Future. “

“ Högskolesektorn har de senaste decennierna varit Sveriges kanske 
främsta tillväxtbransch, med ett fördubblat antal studenter och ett 
snabbt växande antal anställda.
Om högskolan levererar värde för pengar har kraftigt ifrågasatts av 
olika debattörer under hösten. Men frågan är större än så: Möter denna 
tillväxtbransch morgondagens behov av kompetens i ett samhälle där 
tänkande och förmågan att hantera komplexitet och inte kunskapen i 
sig är vägen till framgång?
Under hösten har en viktig debatt pågått på DN Debatt kring högsko-
lans värde och framtid. Mats Alvesson skrev om den amerikanska 
studien ”Academically adrift” som visar på en starkt nedåtgående 
trend inom amerikanskt universitetsväsende vad gäller såväl utbild-
ningsresultat som arbetsinsatser från studenternas sida och menade att 
samma trend är synlig även i Sverige.
Per Sonnerby fortsatte med att peka på de samhällsekonomiska kostna-
derna.

Alvessons och Sonnerbys inlägg är viktiga, ytterst relevanta och pekar 
på två stora utmaningar: höga och stigande kostnader och sjunkande 
kvalitet. Däremot missar de att ställa den mest avgörande frågan, näm-
ligen om högskolan är rustad för det fundamentala skifte som såväl 
näringsliv som utbildningssystem genomgår och som utmanar såväl 
grund- och gymnasieskola som högskola och forskning?
Vad är det då för skifte jag syftar på? Låt oss för enkelhets skull kalla 
det skiftet mot en tankeekonomi, en ekonomi där tänkandet och 
tanken, inte kunskapen i sig, är själva tillväxtmotorn. Drivkrafterna 
bakom detta skifte är flera, där den transparens och turbulens som 
internet i kombination med en snabb globalisering skapat är två av de 
viktigaste.
Effekterna ser vi på alla samhällsområden inte minst inom kunskaps-
bildning och -spridning. Då tänker jag inte i första hand på det faktum 
att högskolans kunskapsmonopol är på väg att brytas i takt med att 
såväl nystartade ”universitet” såsom Udacity, Khan Academy och TED 
som klassiska stjärnuniversitet som Harvard och MIT erbjuder gratis 
utbildning på toppnivå.
Det jag tänker på är hur fokus för själva utbildningen behöver föränd-
ras när tänkande, inte kunskap, blir motorn i ekonomin.
Övergången till en tankeekonomi innebär dock inte att vi inte längre 
behöver skaffa oss kunskap. I själva verket behöver vi mer kunskap, 
större bredd och bättre förmåga till sammanhang än någonsin, efter-
som kunskapen är själva råvaran för tänkandet.
Men det räcker inte. Vi behöver också som enskilda och som organisa-
tioner behärska tänkandets hantverk, och ska högskolan vara relevant 
för individer och arbetsliv krävs det att den utvecklar och lär ut detta 
hantverk, i den tappning som arbetslivet kräver.



Det som krävs, enligt en specialstudie bland svenska personalchefer 
inom ramen för projektet Högskola 2025, är ”förmågan att hantera 
komplexa frågor och sammanhang” som ses som den mest kritiska 
kompetensen när de söker högskoleutbildad personal. Enligt den 
amerikanska studien Academically adrift är det i dag inte detta som 
man lär sig på högskolan.
Det personalcheferna efterfrågar är inte i första hand det klassiska 
kritiska tänkande som högskolan är inriktad mot. Det räcker inte med 
att avgränsa problem, kunna bryta ner och bena ut dem; som värde-
fulla medarbetare och samhällsmedborgare måste vi också kunna 
bygga upp och skapa nytt.
Det är ett hantverk som världshistoriens stora tänkare som Leonardo 
da Vinci och Einstein behärskade till fulländning, och de blandade 
friskt det analytiska med det kreativa och gestaltande. De tänkte med 
skisser och bilder och inte enbart med ord, och de använde kroppen 
likaväl som hjärnan i sitt tänkande.
Arbetslivet kräver också förmågan att tänka tillsammans. I dag är 
”tankeproduktiviteten” vid möten och konferenser ofta förödande låg. 
Brist på struktur och metodik leder till att grupper fastnar i älsklings-
frågor och destruktivt grupptänkande vilket hämmar utvecklingen och 
ofta leder till stor frustration. För att nå banbrytande tankar måste man 
tänka ett varv till, men där saknas ofta metoder och kunnande.
Det tydligaste exemplet på värdet av konceptuellt tänkande är företa-
get Apple som på tio års tid gjort resan från nära döden till världens 
högst värderade bolag. Apple har gjort denna resa utan banbrytande 
forskning. De har inte ens i vardaglig mening ”uppfunnit” något alls.
Vad de gjort är att mer framgångsrikt än någon konkurrent ha fångat 
tidsanda och trender, lånat och köpt idéer och kombinerat dessa till 

unika och attraktiva produkter och affärsmodeller. De har tänkt kon-
ceptuellt.
För att lyckas på lång sikt behöver Sverige än en gång bli först ut i en 
ny tid. På samma sätt som när vi på bred front lärde oss kunskapssam-
hällets hantverk som att läsa och skriva och därmed skaffade oss ett 
försprång, behöver vi i dag bli mästare på konceptuellt tänkande; på att 
sätta frågor i ett sammanhang, organisera och kombinera idéer och att 
både tänka snabbt och djupt.
Och liksom vi byggt vår framgång som industrination på förmåga att 
organisera produktion behöver vi nu bli lika skickliga i att organisera 
för tänkande och innovation – bygga tankefabriker – inte för att ersätta 
vår industriella bas, men för att stärka den.
Då krävs att såväl ungdomsskolan som universitet och högskolor tar 
täten i att träna individer i tänkandets hantverk och att de tar sig ur det 
flerhundraåriga system som är föga anpassat till dagens snabbrörliga, 
öppna och horisontella värld och hittar sin roll i en tankebaserad tid.
Det är dags för nya tankar i högskolan.

Mats Lindgren, civilingenjör och ekonomie doktor, vd för 
analysföretaget Kairos Future. “



DN 11 nov 2012:
Internatskolan Lundsberg. 

“Våld och övergrepp fick pågå i det tysta”
“I åratal har elever på Lundsberg utsatts för pennalism, misshan-
del och sextrakasserier. Nu hotas skolan med vite om situationen 
inte förbättras. Samtidigt lägger den högsta ansvariga skulden för 
att missförhållandena har kunnat pågå på skolans personal och 
föräldrarna. – Hur farao ska man kunna agera om ingen har sagt 
någonting, säger styrelseordföranden Marie Wallenberg. “

“Föräldrar betalar drygt 200 000 kronor per läsår för att få sina barn 
undervisade och uppfostrade efter Lundsbergsskolans motto ”En sund 
själ i en sund kropp”. På Sveriges äldsta riksinternat i Storfors kom-
mun i Värmland lever och studerar cirka 220 elever på högstadie- och 
gymnasienivå.
Utåt ger skolan en bild av väluppfostrade, privilegierade elever, som 
tävlar i rodd, rider och bär sina gröna skoluniformer med stolthet. Men 
de senaste åren har bilden krackelerat.
Det var i juni 2011 som Skolinspektionen fick en anmälan om kränk-
ande behandling. Det blev början på en granskning som fortfarande 
pågår. Skolan hotas med vite om 500 000 kronor om de inte kan säker-
ställa att skollagens krav på åtgärder mot kränkning genomförs. Sam-
tidigt har en rad händelser anmälts till polisen. I en av Lundsbergssko-
lans interna incidentrapporter framgår också att elever ägnat sig åt 
tortyrmetoden waterboarding. Då täcks en persons ansikte med tyg och 
vatten hälls över munnen för att simulera drunkning.
Sedan Skolinspektionen inledde sin tillsyn av Lundsberg har allt fler 
elever vittnat om systematiska övergrepp. I anmälningarna beskrivs ett 

system där äldre elever styr över sina yngre kamrater. Hot, slag, sex-
trakasserier och tortyrlekar sprider enligt anmälarna skräck och tvingar 
yngre elever att lyda. ”Uppdrag granskning” i SVT har i flera program 
också avslöjat hur elever misshandlas och kränks.
I våras krävde Barn- och elevombudet på Skolinspektionen 178 400 
kronor i skadestånd för en pojke som slagits och sparkats vid upprepa-
de tillfällen. Pojken uppger i sin anmälan att han vänt sig till skolper-
sonalen och berättat om hur han misshandlats men att de inte trott ho-
nom. Efter förlikning betalade Lundsberg 80 000 kronor i skadestånd.
Lundsbergs skola drivs av en stiftelse. Marie Wallenberg, 53, är sedan 
2005 styrelseordförande, ett uppdrag hon utför utan ersättning. Hon 
var själv elev på skolan åren 1974 till 1978. I en exklusiv intervju med 
Dagens Nyheter berättar hon för första gången om det svåra uppdraget 
att få stopp på övergreppen och rädda skolans anseende.
– Det handlar om respekt för sig själv och för andra. Jag skulle aldrig 
sätta min fot i en organisation som accepterar sånt här. Det som stör 
mig oerhört är om det har förekommit saker och ingen säger någon-
ting.
– Hur farao ska man kunna agera om ingen har sagt någonting, säger 
Marie Wallenberg.
Men samtidigt är det väl vuxenvärldens ansvar att kunna se även 
sådant som inte sägs?
– Ja absolut, och vi har haft fall där personal har fått lämna för att de 
inte känner att de levt upp till det. Men vi slänger ju inte ut personalen, 
utan det gäller ju att se till att de har adekvat utbildning, vidareutbild-
ning och det kommer nu.
Vem ska ta ansvaret för att det gick så många år och ingen sa 
något och ingen gjorde något?
– Ansvaret får ledning och styrelse naturligtvis ta, så det är ett jätte-
misslyckande.



På vilket sätt har ledningen tagit ansvar menar du?
– Ja, vi kan ju inte spola tillbaka bandet, det hade varit väldigt enkelt. 
Så vi får hela tiden jobba härifrån och framåt.
Har du förtroende för ledningen?
– Ja absolut, för jag tycker vi har gjort jättemycket, nu är det sådant 
fokus på de saker som vi inte lyckats med men vi har gjort väldigt 
mycket som har förändrat skolan positivt. Det får vi inte glömma, det 
är där jag tycker att den mediala bilden av förklarliga skäl blir skev.
Har inte styrelsen ett stort ansvar – ni ska ju ändå se till att 
organisationen fungerar?
– Jo, och det får man se som ett väldigt misslyckande.
Redan 2002 anmärkte Skolinspektionen på Lundsbergs system med 
kamratuppfostran där äldre elever med skolans godkännande skulle 
hålla ordning på sina yngre kamrater.
– Då hade vi ett system med elevhemsrepresentanterna som kunde 
vara med och hålla ordning och sätta straff på kompisarna. Om man 
var ute och tjuvrökte och så vidare, allt det tog vi bort då, säger Marie 
Wallenberg.
– Det finns inga elever som får sätta någon bestraffning på någon 
annan i dag.
Samtidigt vittnar väldigt många om att det fortfarande är så?
– Ja, och det är ju det här vi jobbar med. Det är ju det som inte får 
finnas.
– Vi har förbisett, vi har missat allvaret i det som förekommit. Det är 
ett misslyckande, säger Marie Wallenberg.
Men vad gör nu styrelsen åt saken?
– Vi tar ett omtag och startar ett kraftfullt åtgärdsprogram med organi-
sationskonsulter och certifiering av all personal och alla elever. Vi har 

en nolltolerans mot trakasserier och alla ska känna sig trygga på sko-
lan, hela tiden.
Detta är en del av den krisplan som styrelsen nu lanserat för att kunna 
leva upp till Skolinspektionens krav. Om inte Lundsberg kommer till 
rätta med problemen är hela skolans framtid hotad, enligt Marie 
Wallenberg. En person ur ledningsgruppen kommer att ansvara för 
trygghetsarbetet på heltid och rapportera varje vecka direkt till styrel-
sen.
– Vi är klara med våra handlingar, men vi är absolut inte klara med 
implementeringen, absolut inte. Vi har en jättetuff period att se till att 
det här verkligen tränger ned och sipprar ut hela vägen.
I slutet på maj var Skolinspektionen på besök. De intervjuade rektorn, 
skolkuratorn, sköterskan och elever. Skolan redogjorde då bland annat 
för den nya trygghetsplanen.
En vecka senare, den andra juni, inträffade ännu en allvarlig incident. 
Två unga elever misshandlades inne på sina rum av äldre elever. Hän-
delsen polisanmäldes.

– Jag vet inte hur jag ska beskriva hur otroligt förbannad och besviken, 
sårad och ledsen jag blev. Jag bara stod och gapade, hur farao kan en 
sådan grej ske. Man upplever det som att man hällt vatten på en gås, 
varför har de inte förstått?
Enligt Skolinspektionens beslut ska Lundsberg ha fått ordning på 
skolan till den första februari 2013. Annars väntar vite om 500 000 
kronor.

– Det är så viktigt att elevhemsföreståndarna får all den kompetens 
som behövs för att se, reagera, agera och rapportera. Så att de inte 
säger att de inte såg, för då är det tjänstefel, de måste agera och vi 
måste hjälpa dem, säger Marie Wallenberg.



Samtidigt som styrelsen och ledningen kämpar för skolans överlevnad 
har föräldrar till elever reagerat mycket negativt på uppmärksamheten 
kring skolan.
Enligt Marie Wallenberg känner många föräldrar inte igen sig i den 
bild av skolan som skildras i anmälningarna.
– Vi upplever att våra föräldrar är störda över den mediebild som de 
inte tycker speglar skolan. Men jag tycker det är viktigt att påvisa att 
om det är en elev som mår illa så är det ett misslyckande.
Är inte det en del i problemet att de inblandade inte vill se det här. 
Att det stör bilden av den fina skolan?
– Ja, man kan säga att det är därför jag sitter här och pratar med dig. 
Jag accepterar inte att det finns en enda elev som mår dåligt på grund 
av att man är utsatt i skolan. Problemen är kanske just det som du 
säger, att de allra flesta föräldrarna är nöjda men det kanske finns 
någon som inte är det och inte säger någonting. Då blir jag besviken, 
för om de inte säger någonting, hur ska jag kunna agera?
Kan det vara så att problemet är att man betalar så mycket för 
utbildningen att man inte gärna ifrågasätter den?
– Jag skulle säga tvärtom, du betalar väl inte om du inte tycker att det 
är bra. Man sänder inte i väg sina barn till varggrottan.
Samtidigt kan man förvånas över att de är upprörda över medie-
bilden men inte över händelserna.
– Men det är de väl, men de allra flesta upplever inte det här. Det är där 
den mediala bilden blivit så fel, det uppfattas ju som om det händer 
grejer stup i kvarten.

Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

“Fall av misshandel som anmälts
"Cirka en månad efter skolstarten blev han slagen första gången. 
Han blev slagen av några äldre elever eftersom han inte hade följt 
de regler som de äldre eleverna satt upp. Den gången blev han sla-
gen eftersom han hade glömt att bocka sig när han gick ut ur ett 
rum. Han blev nedslängd på marken och eleverna började mata 
slag mot hans armar och ben."
Anmälan till Barn- och elevombudsmannen, Skolinspektionen.
"En grupp rädda pojkar uppsökte rektorn sent en kväll. De var 
oklädda bara i kalsonger. De skulle som nya elever få ett kvast-
skaft med kondom på infört i anus."
Anonymt telefonsamtal med före detta skolledare. Skolinspektionens 
tjänsteanteckning den 25 november 2011.
"XX och YY var berusade och hämtade NN och tog in honom på 
XX rum och misshandlade honom, dock inte tillräckligt för sjuk-
hus. Samma sak gjordes mot NN och NN fast inne på vardera 
rum. Jag har gått på sedan skolstarten 2011 och jag är jävligt trött 
på att sånt händer! Om dessa personer inte blir relegerade direkt 
kommer jag att göra en personlig polisanmälan och lösa proble-
met själv. Ta nu huvudet ur sanden och gör något åt situationen 
och sluta vara så naiva."
Intern incidentrapport från Lundsbergs skola den 1 juni 2012.
"Nya elever vid Lundsberg ska tuktas. Elev blev fasthållen av ett 
antal killar medan en av dem slog honom med tillhyggen. En an-
nan elev väcktes mitt i natten och blev sparkad i magen. Kräktes 
blod. Detta tystades ner av skolledningen. Flera elever grät. En 
elev blev fejkkvävd."
Telefonsamtal från person som vill vara anonym. Skolinspektionens 
tjänsteanteckning den 24 november 2011.
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"Kom upp i trappan på 2-våning, XX låg på golvet med en hand-
duk över ansiktet fullt påklädd, NN hade två glas vatten i sina 
händer och hade börjat hälla vattnet över XX ansikte. Ingrep 
genast och avbröt incidenten. XX sade genast att det var okej och 
att det var frivilligt."
Intern incidentrapport den 2 februari 2012.

Utdrag ur skolans enkät i maj 2012
3 procent uppger att de inte känner sig trygga på skolan.
14 procent har känt sig diskriminerade på grund av ålder.
7 procent har känt sig diskriminerade på grund av kön.
8 procent av eleverna har känt sig utsatta för kränkande behandling 
från personal eller elev i form av hot eller våld.

Böter hotar om inte våldet upphör
Hösten 2011 polisanmäldes riksinternatskolan Lundsberg sedan två 
lärare slagit larm till Skolinspektionen. Lärarna hade blivit vittnen till 
en skolpjäs där en elev smetades in med mat och tvingades dricka 
oaptitliga vätskor. Andra elever hade tidigare anmält missförhållanden 
på skolan.
Skolinspektionen riktade hård kritik mot Lundsberg efter ett oanmält 
besök och beskrev miljön på skolan som våldsam och tydligt 
hierarkisk. Polisen inledde en förundersökning gällande misshandel, 
olaga hot och olaga tvång. Det ställdes också krav på att Lundsberg 
skulle åtgärda missförhållandena.
I oktober i år konstaterade dock Skolinspektionen att kränkningarna 
har fortsatt och hotar nu Lundsberg med ett vite om en halv miljon 
kronor om detta inte åtgärdas före februari 2013.

I samband med utredningen mot Lundsberg granskades även 
Sveriges två andra riksinternatskolor: Grennaskolan och Sigtuna 
humanistiska läroverk. Skolinspektionen riktade kritik mot båda 
skolorna för att elever kränktes och krävde åtgärder.

Ett läsår på skolan kostar 200 000 kr
Lundsberg är Sveriges äldsta internatskola och grundades 1896.
Den drivs av en stiftelse, Marie Wallenberg är sedan 2005 styrelseord-
förande.
Cirka 220 elever studerar på skolan som har högstadie- och gym-
nasieklasser.
Ett läsår kostar drygt 200 000 kronor per elev.
Huvudparten av alla elever bor på skolan som också ansvarar för 
fritids- och sportaktiviteter.

Kända personer som läst på Lundsberg
Prins Carl Philip
Ian Wachtmeister
Christian von Koenigsegg
Prins Bertil
Lars De Geer
Johan Rabaeus
Sven Lindberg
Louise Boije af Gennäs
Källa: Wikipedia
Lundsberg ligger i Storfors kommun i Värmland. Det är Sveriges 
äldsta internatskola. “



DN 13 nov 2012:
Lärarlönerna.

”Här är kommunerna med Sveriges sämsta 
lärarlöner”
“ Svarta listor. Det är hög tid för Sveriges kommuner att gå från 
ord till handling och satsa på lärarna. För vissa kommuner inne-
bär det att skattekistan måste skrapas i botten. För andra hand-
lar det om att ta av sitt överskott, skriver Metta Fjelkner, ord-
förande i Lärarnas Riksförbund som i dag presenterar en ny 
undersökning om lärarlönerna.”

“ Lärarnas Riksförbund har sammanställt listor på de kommuner i 
landet som betalar de sämsta lärarlönerna. Det har aldrig gjorts tidi-
gare av någon aktör inom skolans område. Vi presenterar i dag två 
”svarta listor”, dels de 50 sämsta lärarlönekommunerna i grundskolan 
och dels de 50 sämsta lärarlönekommunerna i gymnasieskolan. Dessa 
listor kommer vi fortsätta uppdatera och föra ut under de närmaste 
åren. Bakgrunden är att enskilda kommuner inte visat förmåga eller 
vilja att satsa på lärarnas löner och arbetsvillkor under lång tid.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visade i den senaste 
avtalsrörelsen en vilja att satsa på lärarna och förhandlingarna resulte-
rade i ett fyraårigt avtal med en uppsägningsmöjlighet efter det tredje 
året. 2014 går alltså respiten ut för kommunerna att rätta till lärarnas 
usla löneläge – och chansen kommer inte tillbaka.
Ledande företrädare för SKL har tydligt uttryckt att de garanterade 
löneutfallen i det nya löneavtalet ska ses som starten på en uppvärde-
ring av lärarna. Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s 
förhandlingsdelegation, skriver i ett brev till samtliga kommuner:

”Från SKL:s sida har vi med detta avtal tydligt klargjort att vi är 
beredd att satsa på lärarna. Det är nödvändigt om vi ska klara fram-
tidens utmaningar. Lärarnas relativlöner har successivt försämrats ända 
sedan 1970-talet. Lönerna började halka efter redan under statligt 
huvudmannaskap och eftersläpningen har sedan fortsatt, trots upp-
repade försök att råda bot på det. Det här avtalet ger oss goda 
förutsättningar att ändra på den saken. Men det förpliktigar. Det är upp 
till oss kommunpolitiker att omsätta avtalet i praktisk handling.”
SKL:s vd Håkan Sörman skriver i sin krönika att alla inblandade parter 
måste ta ansvar för avtalet. Likaså att siffrorna i avtalet är att betrakta 
som ett golv och inte som ett tak. Han avslutar med att:
”Det är nog ingen överdrift att säga att vi har ögonen på oss. Men 
samtidigt har vi nu en chans att vända en tråkig utveckling i skolan 
med fallande resultat. Avtalet ger oss faktiskt möjligheter att mer 
långsiktigt främja en skola som är bättre för eleverna och lärarna”.
SKL:s styrelseordförande Anders Knape säger i en intervju i Ekot att 
lärarnas löner ska prioriteras.
Nu är det dags också för den enskilda kommunen att gå från ord till 
handling och satsa på lärarna. Bara så kan kommunerna undvika en 
förtida uppsägning av avtalet. För vissa kommuner kommer det att 
innebära att skattekistan måste skrapas i botten. För andra kommuner 
handlar det om att ta av sitt överskott. De kommuner som befinner sig 
i löneligans bottenskikt har en lång väg att gå. Men för samtliga lan-
dets kommuner gäller att göra upp en avbetalningsplan för lönegapet 
på 10 000 kronor mellan en lärare och till exempel en civilingenjör.
Vår sammanställning bygger på partsgemensam lönestatistik för 
kommunerna för 2011.
Vi har också relaterat lönerna till kommunernas ekonomi och till 
kommunernas lönepåslag för lärare de senaste åren. Vi har använt två 



mått för kommunernas ekonomi; resultat i förhållande till intäkterna 
för 2010 och 2011, samt resultat per kommuninvånare 2011.
För kommunsektorn som helhet förutspås ett ekonomiskt överskott om 
15 miljarder kronor för 2012. Överskottet 2011 var 9,4 miljarder 
kronor.
I vår sammanställning av de sämsta lärarlönerna framgår att sämsta 
skolkommun för lärarlöner i grundskolan är Malå med en medellön på 
24 597 kronor och sämsta skolkommun för lärarlöner i gymnasiet är 
Kumla med en medellön på 25 636 kronor.
Snittlön för grundskolelärare senare år är 28 000 kronor och för 
gymnasielärare i allmänna ämnen 29 600 kronor, båda ligger bra 
mycket lägre jämfört med andra kvalificerade akademikeryrken. 
Lönelägena i kommunerna är sammanpressade och borde kunna dras 
upp om man vill satsa på lärarna.
Vi konstaterar att exempelvis Malmö, Vimmerby och Skellefteå med 
sin jämförelsevis goda ekonomi har bland landets sämsta lärarlöner 
och därtill fortsätter att satsa sämst på lärarna år från år.
Vi förundras över att Borlänge, Karlskrona, Luleå, Malmö, 
Norrköping, Västervik, Västerås och Örebro vill befinna sig i sällskap 
med de kommuner i landet som betalar lärarna sämst. De borde kunna 
lönesätta lärare bättre då de är relativt stora kommuner med betydande 
skatteunderlag och med en god möjlighet att prioritera mellan olika 
områden i sina budgetar.
I vår djupare granskning ser vi också att kommuner som Åsele och 
Arvika från sina bottenplaceringar anträtt vägen mot en uppvärdering 
av läraryrket, men trots detta återstår mycket arbete.
Kommunerna har nu möjligheten att visa att de klarar ansvaret för 
skolan. Detta gäller inte minst landets sämsta lönekommuner. Lyckas 
man inte att via det avtal som nu är tecknat uppvärdera läraryrket 

kommer förtroendet för enskilda kommuner och för SKL att vara 
förbrukat.
Vi utmanar nu varje enskild kommun att satsa på lärarna för att inte 
avtalet ska sägas upp i förtid. En del i vår utmaning är att lyfta fram 
landets sämsta lönekommuner. Att ligga i löneligans botten är ingen 
hedrande position och de ledande inom respektive kommun måste nu 
göra sitt yttersta för att slippa omnämnas i detta sammanhang vid vår 
nästa undersökning.

Lärarnas Riksförbund anser att:
Lärarnas löner måste höjas med 10 000 kronor i dagens 
penningvärde. Det behövs radikala lönesatsningar nu för lärare inom 
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Varje enskild 
kommun måste tydligt visa i en avbetalningsplan hur den ska 
genomföra uppvärderingen av läraryrket.
Lärarnas ingångslöner måste höjas markant. Höga ingångslöner 
för lärare signalerar tydligt hur lärare värderas i ett land. Den svenska 
skolan kan inte vara en attraktiv framtida arbetsplats om slutlönen för 
många gymnasielärare med 40 år i yrket är långt lägre än vad 
exempelvis en civilingenjör har i lön tidigt i sitt yrkesliv.
Det krävs tydliga förbättringar ute i landets kommuner, annars 
kommer vi att vare sig kunna eller vilja teckna avtal framöver. Vi tror 
dock på att kommunerna nu tar sin sista chans. För det är verkligen 
deras sista chans – och vilka kommuner vill egentligen fortsätta ligga 
på dessa sämstalistor?

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund “



DN 16 nov 2012:

”Extra lärarstöd ska höja skolor med låga 
resultat”
“Skolpolitisk utmaning.Allt fler elever lämnar grundskolan utan 
gymnasiekompetens. För att vända trenden krävs insatser som 
inbegriper både arbetsstruktur och undervisning på skolor med 
låga kunskapsresultat. Nästa år kommer vi att genomföra extra 
satsningar på de skolor i Stockholm där behoven är som störst, 
skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).”

“Det svenska skolväsendet har under de senaste åren genomgått en 
mycket omfattande omdaning. Med behöriga lärare, ökad utvärdering 
av elevernas kunskaper och tydligare regler för trygghet och studiero 
har grunden lagts för en modern kunskapsskola.
Samtidigt är jag den första att erkänna att vi fortfarande har en lång 
väg att gå med vad som kanske är den största skolpolitiska utmaningen 
– att lyfta resultaten i de skolor där flest elever saknar 
gymnasiebehörighet.
Det råder ingen brist på studier som stärker tesen om en segregerad 
skola. Skolverket konstaterade i rapporten ”Likvärdig utbildning i 
svensk grundskola?” att spridningen mellan såväl elevers som skolors 
studieresultat ökar i svenska, engelska och matematik. Rapporten 
visade att samtidigt som andelen elever som når de högsta betygen 
ökar, så ökar andelen obehöriga till gymnasieskolan.
I Stockholms stad finns det 67 kommunala högstadieskolor. I 17 av 
dessa är gymnasiebehörigheten lägre än 70 procent. Enligt 
Skolverkets statistik har antalet skolor i hela landet med färre än 70 
procent gymnasiebehöriga elever ökat från 34 till 94 de senaste tio 

åren. En stor andel av dessa är kommunala och ligger i 
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ansvaret för att öka gymnasiebehörigheten i de sämst presterande 
skolorna ligger alltså i hög grad hos skolpolitiker i landets största 
kommuner.
Stockholms stad har under de senaste åren genomfört en rad reformer i 
syfte att öka förutsättningarna för de elever och skolor som når lägre 
kunskapsresultat. Bland annat ett nytt socioekonomiskt 
resursfördelningssystem där faktorer som föräldrarnas 
utbildningsbakgrund samt hur länge eleven gått i svensk skola väger 
mycket tungt.
Läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium garanteras från 2013 
alla elever som inte når kunskapsresultaten. Ett tionde skolår har 
införts som möjlighet för dem som inte når gymnasiebehörighet i 
årskurs nio.
Men det behövs än mer genomgripande åtgärder för att vända trenden 
för de skolor som i dag har de lägsta kunskapsresultaten. Det måste 
också finnas bättre möjligheter för elever som inte når målen att få den 
tid som krävs för att komma ifatt. I Stockholm finns utmärkta exempel 
på framgångsrikt arbete med extra skolår redan i låga åldrar.
I fortsättningen ska det extra skolåret erbjudas alla elever som behöver 
extra tid. Detta gäller inte minst elever som kommer till Sverige sent 
under skoltiden.
För att öka likvärdigheten och se till att alla skolor i Stockholms stad 
har samma förutsättningar att förmedla kunskap kommer det att 
genomföras extra satsningar under 2013 på de skolor där resultaten är 
lägst i staden.
Vi kommer att göra djupanalyser tillsammans med skolorna med de 
lägsta resultaten. Dessa ska leda till en ”turn around-plan” för varje 



enskild skola som inbegriper både arbetsstruktur och undervisning. 
Lärarna ska ges kompetensutveckling genom bland annat lärarcoacher 
och rektorerna ges stöd från centrala förvaltningen för att lyckas vända 
trenden och höja kunskapsresultaten.
Det är viktigt att både se till den direkta undervisningssituationen i 
klassrummet och strukturerna på skolan i sin helhet. För att ge en 
bättre bild över skolutvecklingen ska resultaten prognostiseras av 
skolorna varje månad. Detta ger utbildningsnämnden en unik 
möjlighet att följa utvecklingen. Vilka åtgärder som höjer 
kunskapsresultaten mest ska särskilt utvärderas, framför allt i de skolor 
som har lägst resultat.
Av denna anledning har vi redan inlett arbetet med att starta den 
mottagningsenhet som ska ta emot nyanlända elever. Den ska avlasta 
Stockholms skolor genom att verifiera nyanlända elevers kunskaper så 
att de snabbt kan gå in i undervisning på rätt nivå.
I skolor som tar emot många nyanlända elever innebär detta en stor 
resursbesparing som då kan läggas på undervisning. Stöd i samverkan 
med socialtjänsten är också avgörande för att lärarna ska få mer tid 
och kraft att ägna åt undervisningen.
En likvärdig skola är en fundamental del av det svenska samhället. Nu 
är det högsta prioritet att höja de skolor som behöver det allra mest, 
om vi ska lyckas hålla ihop Skol-Sverige.

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd, Stockholms stad “
 



22 nov 2012:
Skolval

”Skolorna lägger miljoner på 
Gymnasiemässan”
“Dyr marknadsföring. I dag öppnar Gymnasiemässan. Vi på YBC 
i Nacka kommer inte att vara med. Mässan handlar om snabba 
slogans och snyggt paketerade budskap snarare än rättvis och 
allsidig information om de olika skolorna, skriver skolans rektor 
Oskar Sjögren och elevkårens ordförande Elias Giertz. Vi väljer 
att i stället lägga pengarna på undervisning. “

“Gymnasiekolor får lägga alltmer av sin budget på marknadsföring för 
att locka till sig elever. Nu är det återigen dags för Stockholms gym-
nasieskolor att samlas på Älvsjömässan utanför Stockholm. Där gör 
alla sitt bästa för att vinna kampen om eleverna i årskurs 9 och deras 
föräldrar som tagit sig dit.
Men är verkligen Gymnasiemässan värd sina pengar för skattebetalar-
na?
För andra året i rad väljer vi på YBC (Young Business Creatives) att 
inte vara med på mässan. Den innebär stora kostnader för alla del-
tagande skolor och under årens lopp har det blivit en större hetsjakt på 
eleverna. Som elev får man ingen bra bild av skolorna – i stället upp-
lever man allting som en stor säljtävling. Det handlar om snabba 
slogans och snyggt paketerade budskap snarare än rättvis och allsidig 
information om de olika skolorna.
Alla gymnasieskolor upplever en större konkurrens om eleverna på 
grund av mindre elevkullar. Skolverket räknar med att elevantalet 
kommer att minska med 75 000 elever fram till år 2015. Samtidigt 

köper de svenska gymnasieskolorna i dag dubbelt så mycket reklam 
som för bara tre år sedan, och detta är troligen en siffra i väldig under-
kant.
Rektorer och ansvariga inom skolan upplever en enorm påtryckning 
från fler och fler företag som lever på marknadsföring för gymnasie-
skolor – annonser, virtuella mässor, specialtidningar, filmbolag, tv, 
radio etc.
Det är ett starkt tryck och när vi talar med andra skolor upplever vi att 
många resonerar på detta sätt: Ja, kostnaden för en annons i en tidning 
är kanske hög, men får vi en enda elev tack vare den annonsen, så har 
vi tjänat in det.
Förra året var det första året då YBC inte var med på mässan och trots 
detta ökade vi våra antagningssiffror med 30 procent. Vi har aldrig 
under vår fyraåriga historia haft fler ansökningar och detta under det 
första året som vi inte var med på Gymnasiemässan.
I år är 180 skolor med på mässan och enligt våra beräkningar och 
källor betalar varje skola i snitt 100 000 kronor för sin monter. Den 
totala kostnaden för mässan är ändå svår att beräkna på grund av att 
ytterligare kostnader tillkommer. Men oavsett detta, så innebär det att 
minst 18 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar går till en mässa 
som ändå inte fyller någon funktion för majoriteten av eleverna.
På YBC har vi de senaste åren gjort precis tvärtom. Vi har valt att 
lägga mindre pengar på marknadsföring och i stället förlägga dessa 
pengar till undervisningen. Våra undersökningar visar att omkring 
hälften av våra elever väljer YBC för att de har vänner hos oss som 
rekommenderar skolan.
Vi är lika beroende av nya elever som alla andra skolor, men vi måste 
tänka på att man spelar ett högt spel – inte bara med pengar utan också 
med våra ungdomar och deras framtid. Därför anser vi att det är viktigt 



att i stället sprida budskapet om YBC på andra sätt än de ”traditio-
nella”. Våra elever finns med i skarpa sammanhang genom olika pro-
jekt, och de bloggar och beskriver sin verksamhet på flera sätt. Elever-
na arbetar aktivt med sociala medier – inte för att vara YBC:s reklam-
pelare, utan som en del av deras utbildning. Genom att våra elever 
visar sina arbeten i verkligheten – och processen blir ”på riktigt” – 
skapar vi sammanhang som leder till lärande och reflektion.
Det vi gör är modigt! Vi skulle vilja att fler ifrågasätter denna trend i 
gymnasieskolan. Det är ingen bra utveckling att alla ”måste” lägga allt 
större kostnader på marknadsföring, för till slut blir det självklart 
ohållbart. YBC har inte en lösning för detta, men vi har i alla fall vågat 
utmana det rådande klimatet och vi uppmanar fler att göra det!
Det är dags att vi tar ett gemensamt ansvar för våra ungdomar och 
deras framtid.

Elias Giertz, ordförande, elevkåren YBC
Oskar Sjögren, rektor YBC
YBC är en kommunal gymnasieskola i Nacka som startade för fyra år 
sedan. “
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“Hög tid att vässa yrkesutbildningen”
“Ungdomar som väljer en teoretisk utbildning har svårt att växla 
om till en yrkesinriktad utbildning efter avklarade gymnasie-
studier. Det är ett av många exempel på det oflexibla svenska skol-
systemet som diskuterades under ett seminarium på Svenskt Nä-
ringsliv.

42 000 personer/år. Smaka den på siffran. Det handlar om behovet av 
nya medarbetare inom välfärdssektorn det närmaste decenniet. Inom 
andra branscher – transport, bygg, livsmedel – är behovet av välutbil-
dade ungdomar också stort. Inom till exempel transportsektorn behövs 
10 000 personer per år.

– Samtidigt har vi svårt att nyrekrytera. Just nu fungerar det – bran-
schen hålls upp av de äldre – men snart kommer det att smälla till. Det 
här är en jätteutmaning för oss, sade Anders Rehn, som arbetar med 
rekryteringsfrågor på Transportgruppen, under seminariet.

Och frågan är om det svenska utbildningsväsendet klarar av att matcha 
företagens behov? I en ny rapport från Svenskt Näringsliv, som disku-
terades under seminariet, presenteras ett antal förslag till förbättringar 
av utbildningssystemet.

– Hittar inte företagen rätt kompetens hämmar det expansionen. Man 
drar ned på produktion och service. En riktigt allvarlig konsekvens är 
när företaget tvingas säga nej till uppdrag, sade Mia Liljestrand, ansva-
rig för vuxenutbildning på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna på arbetsgivarsidan 
vill ha fler platser till Yrkeshögskolan och Yrkesvux och att gränserna 
mellan yrkeshögskoleutbildning och akademisk högskoleutbildning 
förtydligas. Det måste också till en ökad samverkan mellan näringsliv 
och utbildning över hela fronten. Det är bara några av punkterna på 
listan med förbättringsförslag som diskuteras i rapporten.

Att Yrkeshögskolan är en succé visar siffror från Myndigheten för 
Yrkeshögskolan om: Åtta av tio får jobb efter avslutad utbildning.

Svårt att sadla om
Karin Thapper är utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor på 
Livsmedelsföretagen. Hon vittnar om hur svårt det är för personer som 
valt en studieförberedande utbildning att byta karriär till ett icke 
akademiskt yrke. Dessa individer hamnar långt ned på priolistan när 
yrkesvux fungerar som en konjunkturåtgärd.

– Beskedet man får från kommunerna är att man först måste bli ”hyll-
värmare”. Det kan väl inte vara meningen att en person som gått en 
naturvetenskaplig utbildning ska anmäla sig till att först bli ”hyllvär-
mare” för att till exempel bli konditor, sade hon.

Maria Arnholm, ny statssekreterare på Utbildningsdepartementet, 
anser dock att systemet måste vara resurseffektivt. Det gäller att guida 
eleven rätt från början så att hon eller han inte behöver byta karriär.

Frågan är dock om arbetslöshet är ett resurseffektivt alternativ.

– Det är dyrt att ha unga arbetslösa. Kan det finnas något dyrare för 
Sverige, sade Karin Thapper.



Vad frågan egentligen handlar om är om utbildningsväsendet ska utgå 
från individens behov – ett synsätt som dominerar idag – eller arbets-
livets behov, menade Anna Ekström, gd på Skolverket.

– Flexibiliteten är stor vad gäller att ta hänsyn till individens behov, 
sade hon och lade sedan till att hon nog inte vill leva i ett samhälle där 
individens val styrs av arbetslivets behov. Dessutom, menar hon, 
brukar de flesta prognoser om det framtida kompetensbehovet slå fel.

Samtidigt går det inte att blunda för företagens behov, anser Mia 
Liljestrand. Hon uppmanar regeringen att bygga vidare på yrkeshög-
skoleutbildning, yrkesvux och på andra sätt öka flexibiliteten i 
skolsystemet.

– För några år sedan kanske det räckte att säga – utbilda till något. Nu 
blir det allt viktigare att välja rätt utbildning, sade hon.

Henrik Svidén

Läs hela rapporten
Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av 
vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet “
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DN 27 nov 2012:
Utbildningsministern beredd se över skollagen.
“Inget psalmförbud på avslutningen”
“Skolavslutning kan ske i en kyrka förutsatt att den sker utan 
religiösa inslag, skrev Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i 
DN i sön-dags. Det tolkades som att psalmer och julevangelium 
lever farligt. Två statsråd hotar nu med att ändra skollagen. “

“– Det finns ingen anledning att skydda våra barn från våra traditioner 
och vårt kulturarv, säger socialminister Göran Hägglund (KD).– Det 
måste vara ok att sjunga en psalm i samband med något så hög-tidligt 
som en skolavslutning. Skolverket silar mygg och sväljer kameler, 
dagens elever har sannerligen värre problem än att sjunga O helga natt 
en gång om året. Om nu verket tolkar skollagen så strikt tycker jag att 
man ska överväga en lagändring och göra undantag just för stora 
traditionella högtider.
Han stöds av utbildningsminister Jan Björklund (FP).– Man ska 
absolut få sjunga psalmer på avslutningen, prästen ska få läsa upp 
julevangeliet, referera till Bibeln och berätta varför vi firar denna 
kristna högtid som är en viktig del av vårt kulturarv. Om den här 
tramsiga debatten fortsätter år efter år är jag beredd att se över skol-
lagen. Däremot ska man inte tvinga någon elev att till exempel be, 
lyssna till trosbekännelsen eller välsignas.    Anna Ekström tycker att 
hon har missförståtts, det hon exemplifierade med var just sådana 
konfessionella inslag.– Det finns absolut inget förbud för en psalm 
eller att en präst läser ur julevangeliet. Det är upp till rektorn att 
avgöra när det religiösa inslaget slår över i religionsutövning och vi 
vill ge dem ledning, skollagen är lite knölig här och där och inte helt 
lätt att tolka.
– Alla psalmer har ett starkt religiöst innehåll men vi begriper förstås 
att några av dem också har en annan dimension för svenskarna, som 
Den blomstertid nu kommer, säger Ekström.    TT”



DN 1 dec 2012:
Julen närmar sig. Familjer pusslar för att barnen ska få vara 
hemma

“Skolans lov stressfaktor för föräldrar”
“15 veckors skollov, planeringsdagar, studiedagar, utvecklings-
samtal, luciafirande, sommarfester, föräldrafika, upprop och av-
slutningar. Det ska föräldrar fixa – med fem veckors semester att 
spela med. En lösning som diskuteras är att införa ännu en termin, 
mitt i sommaren. Men frågan om vem som ska ta hand om barnen 
är kontroversiell. “

“– Det har skett en stor förändring i föräldrars mönster. Det har blivit 
en stress om att barnen ska vara mindre tid på fritids och förskola, 
säger Bertil Östberg, statssekreterare åt skolministern.

– Det är klart att föräldrar vill vara med sina barn men jag är inte säker 
på att man automatiskt blir en bättre förälder för att man stressar så att 
barnen är mindre tid på fritids och förskola, säger Bertil Östberg.
Den här utvecklingen bland föräldrar har gått stegvis, menar Bertil 
Östberg.
– Det är en väldigt intressant fråga varför det har blivit så här, men jag 
har inga färdiga svar. Det kan ha att göra med att barn är mindre 
självständiga på sin fritid. Föräldrar organiserar aktiviteter, skjutsar 
och ordnar och de verkar i högre grad känna att de ska ta ett ansvar för 
barnens aktiva liv.
Kan det bero på att det har sparats så mycket på fritids att föräld-
rar har blivit mindre bekväma med att ha barnen där?

– Vi är medvetna om att det finns en hel del som visar att kvaliteten 
varierar och att det även finns kvalitetsbrister på vissa håll, men det här 
är huvudmännens, kommunernas ansvar.
En del föräldrar vill att läsåret blir tre terminer i stället. Kan det 
bli aktuellt?

– Jag tror att det finns ett värde med våra långa sommarlov, men vi ser 
ju ett nytt fenomen: detta att barn tycker att det är svårt att sysselsätta 
sig själva, som att läsa eller spontanidrotta. Det vore inte fel om de lite 
större barnen fick ta ett större ansvar för sina aktiviteter och bli mer 
självständiga under sommarloven, säger Bertil Östberg.
Helene Öberg är landstingspolitiker för Miljöpartiet i Stockholm och 
mycket engagerad i frågan om föräldrars pusslande med barnens lov-
dagar.
– Det här är en fråga som berör så många, men som få tar upp offent-
ligt eftersom den är kontroversiell. Att säga att det här är ett problem 
är som att säga att man inte vill vara med sitt barn, men det är ju inte 
alls vad det handlar om. Som det är nu ser sig föräldrar tvingade till att 
låta barnen vara lediga och låter dem vara med på jobbet i stället. Jag 
vet en som har med sig sitt barn i taxin, säger Helene Öberg.
Hon tycker att föräldraförsäkringen borde vara mer anpassad efter 
omfattningen på barnens skollov, eller att skoldagarna blir fler.

– Ett annat sätt att underlätta för föräldrar är att rensa i den föräldra-
medverkan som förutsätts på skolor och förskolor. Vi ska kanske inte 
förväntas vara på plats både på lucia och på julavslutningen nu i 
december.
Helene Öberg anser att fritids och skolor bidrar till tidshetsen. På 
hennes äldsta barns fritids har det kommit en propå om att fritids efter 



17.00 bara är till för barn ”som har ett stort behov av omsorg denna 
tid”.
– Men jag blev mer arg över lappen som kom från förskolan för ett tag 
sedan.
Förskolecheferna frågade om barnens behov av omsorg från 21 
december till 11 januari för att se om förskolan kan vara stängd då.

– Det handlar om flera arbetsdagar som ligger utanför jullovet och som 
vi föräldrar alltså förväntas ta ledigt. Det här blir ju en kollektiv press. 
Visst, de kan erbjuda att barn som inte kan få ledigt får vara på en an-
nan förskola, men hur bra känns den lösningen? säger Helene Öberg.

Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “

“Tryggt alternativ måste erbjudas
Skolor och förskolor har rätt att hålla stängt under planeringsdagar 
och lov och hänvisa barnen till alternativ verksamhet och omsorg, 
konstaterar Skolinspektionen i ett par beslut där föräldrar har gjort 
anmälningar. Alternativet måste dock uppfylla en viss kvalitet.
Skolinspektionen understryker att det är viktigt att förskolebarns rätt 
till trygghet upprätthålls även under semestertiden.
Enligt skolförordningen ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 
12 lovdagar, utöver det får det vara högst fem studiedagar för persona-
len. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per 
läsår. “
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DN 1 dec 2012: 
“ Psalmbråket förvånar”
“Skolavslutningar i kyrkan väcker starka känslor. Inte minst hos 
utbildningsminister Jan Björklund (FP) som är beredd att ändra 
skollagen om inte eleverna får sjunga psalmer. “

“ Den här gången drog diskussionerna om skolavslutningar i kyrkan i 
gång med att Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och undervis-
ningsrådet Claes-Göran Aggebo skrev en artikel som publicerades på 
DN Debatt i söndags. I artikeln presenterades riktlinjer för skolledarna 
kring avslutningar och andra samlingar i kyrkan.
Skolverkets tolkning av skollagen är att skolor mycket väl kan välja att 
hålla avslutningar och andra sammankomster i kyrkan om det inte 
före-kommer några religiösa inslag som exempelvis psalmer. Under de 
förutsättningarna ser Skolverket inte heller några hinder för att en präst 
medverkar. För friskolor med religiös inriktning gäller särskilda regler.
Skolavslutningar i kyrkan blev snabbt ett av veckans hetaste debatt-
ämnen. Det har skrivits en rad debattartiklar i ämnet och mängder av 
kommentarer på internet.
Det stora engagemanget är intressant, inte minst med tanke på att 
svenskarnas intresse för kyrkan minskat kraftigt. Sedan kyrkan skildes 
från staten 2000 har drygt 50 000 personer lämnat kyrkan varje år. Nu 
är ungefär 70 procent av befolkningen medlemmar och de flesta av 
dem föddes in i statskyrkan.
Bara vartannat barn döps i Svenska kyrkan, antalet konfirmander har 
halverats sedan 1990 och bara vart tredje par som gifter sig gör det i 
kyrkan. Det kyrkliga intresset verkar främst vara inriktat på begrav-
ningsakten – och så skolavslutningarna förstås.
Med tanke på intresset och de svallande känslorna är det lätt att tro 
att det är ett nytt påfund att skolans aktiviteter ska hållas fria från 
religiösa inslag.

Men faktum är att det har varit inskrivet i läroplanen sedan 1980 att 
den svenska skolan ska vara icke-konfessionell. Det nya är att detta är 
inskrivet i den nya skollagen som började gälla den 1 juli 2011. Skol-
lagen arbetades fram under den förra mandatperioden, när alliansrege-
ringen hade egen majoritet, och röstades igenom under vårriksdagen 
valåret 2010.
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och socialminister Göran 
Hägglund (KD) tillhör dem som reagerat på att skolavslutningar måste 
vara religionsfria. Trots att de satt i regeringen och deras partier 
röstade för den nya skollagen.
Men nu är de alltså missnöjda med den lag de varit med om att ta 
fram. Både Björklund och Hägglund tycker att Skolverket tolkar lagen 
för strikt och öppnar för att lagen kan ändras så att det blir tillåtet med 
psalmsång och präster som läser julevangeliet. ”Dagens elever har 
sannerligen betydligt värre problem än att sjunga ’O helga natt’ en 
gång om året”, sade Björklund till TT i veckan.
Förutom att det är svårt att föreställa sig hur en sådan lag ska se ut 
är det oklart hur en sådan förändring skulle drabba eleverna. De an-
mälningar som resulterat i kritik från Skolinspektionen kan möjligen 
ge en föraning.
Här finns skolavslutningar där barnen uppmanats att be böner och 
präster som läst välsignelser och predikat. I flera fall skildes också de 
barn som inte ville vara med i kyrkan från den övriga gruppen.
Det har också hänt att prästen frångått den ursprungliga överenskom-
melsen med skolledningen om att det inte skulle få förekomma religi-
ösa inslag. I det aktuella fallet bad prästen en bön för alla i kyrkan trots 
att rektorn i pausen uppmanade prästen att hålla sig till anvisningarna.
Själva poängen med en skolavslutning måste vara att elever och 
lärare samlas för att ha en trevlig stund tillsammans som avslutning på 
terminen eller skolåret. Därför kan ingenting vara viktigare än att alla 
kan och vill vara med. Inte ens att få sjunga ”O helga natt”.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “
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DN 4 dec 2012: 
Nytt språk i skolan.
“Kinesiska nytt språkval – men lärarna 
saknas”
“Kinesiska ska jämställas med spanska, tyska och franska och bli 
det nya språkvalet i svensk skola. Det har regeringen nu beslutat. 
Men bristen på utbildade lärare i kinesiska gör att det kommer att 
dröja minst tio år innan det i praktiken blir ett språkval på lan-
dets alla skolor.”

“ På Stockholms internationella Montessoriskola, Stims, har barnen 
kinesiska, mandarin, på schemat från första klass. Men redan på för-
skolan finns ett språkrum för svenska, engelska och kinesiska där bar-
nen får prova på kinesiska från tre års ålder. Och barnen börjar redan i 
första klass med kinesiska tecken.
Det är snart dags för lucia och förstaklassarna på Ida Yu:s lektion 
sjunger med stark stämma sånger som ”Stilla natt” på kinesiska inför 
uppträdandet nästa vecka.
På skolan har alla barn kinesiska utöver de andra obligatoriska ämne-
na, men majoriteten av eleverna har svensk bakgrund. Eleverna börjar 
även med engelska i förskolan och väljer sedan tyska, franska eller 
spanska i årskurs 6. Och kinesiskan finns även som fritt val på fritids-
hemmet under en timme i veckan för eleverna. Och nu vill även bar-
nens föräldrar att skolan ska starta kvällskurser – för föräldrarna.
– Vi börjar med språken tidigt eftersom små barn har lättast att ta till 
sig språk. I gymnasiet är det för sent om man ska bli riktigt duktig. 
Våra femteklassare har en högre språknivå än många gymnasister som 
läser kinesiska, säger rektorn Jill Nilsson.
Inte sedan spanskan introducerades i den svenska skolan på 1970-
talet har det tillkommit några moderna språk på bred front i svensk 
skola. Men i dag är spanska det största språkvalet i årskurs 9. Och 

utbildningsminister Jan Björklund (FP) räknar med att kinesiskan ska 
bli framtidens språk i svenska skola.
Det kan Jill Nilsson förstå. När hon startade den fristående skolan 
Stims hösten 2009 var kinesiskan ett självklart val att introducera som 
ämne. I dag har hon fyra lärare som undervisar i kinesiska och kinesisk 
kultur på skolan och förskolan. Och den fristående skolan har växt 
kraftigt och har nu 350 elever och 200 förskolebarn och 3 000 barn på 
kö.
– Men det kommer bli svårt för skolorna att få tag på lärare i kinesiska 
med svensk lärarexamen, säger hon.
Albin Erlander, Gordon Ferngren och Sophie Melin som går i åttonde 
klass på skolan tycker att språket är coolt. Men de medger att de kine-
siska tecknen och uttalet på kinesiskan är svårt. Det kan bli väldigt 
tokigt om man missar ett litet streck.
– Om man exempelvis läser lite fel på tecknet för panda så betyder det 
brösthår i stället, säger Gordon Ferngren.
Språk i skolorna
Tusentals nya lärare krävs
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ska nu låta Skolverket ta 
fram kurs- och ämnesplaner för kinesiska i grund- och gymnasiesko-
lan. De nya planerna ska börja gälla läsåret 2014–2015.
Han beräknar att det kommer att behövas flera tusen nya lärare i 
kinesiska för att tillgodose skolornas behov när de blir skyldiga att 
erbjuda kinesiska som modernt språk. Ministern räknar med att det 
kommer att ta 10–15 år innan högskolor och universitet utbildat 
tillräckligt många nya lärare i kinesiska.
Andelen av eleverna i årskurs 9 som läsåret 2011–2012 läste moderna 
språk var 70 procent. Av niorna har andelen som läser spanska ökat 
kraftigt de senaste 10 åren. De var ungefär hälften av niorna som hade 
spanska som modernt språkval förra läsåret. Näst största språk är tyska 
och därefter franska.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “
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DN 4 dec 2012:
“Olagliga kameror i skolor”
“ Skolelever och restaurangbesökare filmas – i det fördolda. 
Kameror sätts upp olagligt och riktas mot barn och allmänhet på 
ett integritetskränkande sätt, visar en stor kartläggning. – Det är 
ett allvarligt och nedslående resultat, säger Henrik Kvennberg på 
länsstyrelsen. “
“ Länsstyrelsernas första, stora kontroll av kameraövervakning på 
skolor och restauranger i hela landet pågår för fullt. Enligt de delresul-
tat som nu kommit in, och som DN tagit del av, kommer en rad skolor 
och restauranger att få allvarlig kritik för att de bedriver olaglig över-
vakning.
– Människor har blivit föremål för integritetskränkning. Detta är 
mycket allvarligt och visar att tillsynen är angelägen, säger Henrik 
Kvennberg, ansvarig för tillsyn av allmän kameraövervakning på läns-
styrelsen i Skåne län, som samordnar den riksomfattande 
kartläggningen.
I Skåne har man hittills upptäckt att kameraövervakningen bedrivits på 
ett felaktigt sätt i nära hälften av de inspekterade skolorna och på 90 
procent av restaurangerna.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har hittills upptäckt brister på 26 
skolor och i Gävleborg samt Dalarna får över hälften av de inspekte-
rade skolorna anmärkningar liksom en majoritet av restaurangerna. 
Resultaten från övriga län visar på liknande siffror.
Felen som gör kameraövervakningen olaglig kan vara att skolorna och 
restaurangerna över huvud taget saknar tillstånd att sätta upp kame-
rorna, att de filmande kamerorna övervakar större områden än vad som 
medgivits i länsstyrelsens beslut, eller att de har bristande skyltning 
om att kameraövervakning pågår.
– Man ska vara medveten om att man går in på ett kameraövervakat 
område. Det är jätteviktigt, säger Henrik Kvennberg.

Såväl skolgårdar som restauranger utgör enligt lagen en plats dit 
allmänheten har tillträde, och därför krävs det tillstånd för att sätta upp 
övervakningskameror.
– När vi har tittat på skolor är ett av de vanligaste och allvarligaste 
felen att kamerorna är i gång även på dagtid, vilket de inte har tillstånd 
till, säger Ingemar Sunnerdahl på rättsenheten på Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län.
När det gäller restauranger handlar bristerna oftast om att man saknar 
tillstånd för kameraövervakning, inte sällan för att ägarbyten är van-
liga i branschen och att man missar att förnya sitt tillstånd.
En färdig slutrapport över kameraövervakningen i hela landet väntas 
bli klar i början av nästa år.
– Det handlar ytterst om att de lagar som har beslutats av riksdagen 
följs och att reglerna är lika för alla. Att vi i år valt just skolor och 
restauranger är för att integritetsintresset är väldigt starkt där, säger 
Henrik Kvennberg.
Gunnar Sörbring gunnar.sorbring@dn.se “
“Så ser lagen ut
§Enligt lagen om allmän kameraövervakning krävs det i normala fall 
tillstånd för att få sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit 
allmänheten har tillträde.
§Med ”plats dit allmänheten har tillträde” avses platser där människor 
kan tänkas uppehålla sig och som inte är enskilda.
§Uttrycket ska tolkas vitt: Gator, torg, och parker är platser dit 
allmänheten har tillträde. Också utrymmen i affärer, varuhus, banker, 
kyrkor, museer, bibliotek, restauranger, biografer, badhus och gym ut-
gör vanligtvis platser dit allmänheten har tillträde. Det saknar betydel-
se om platsen är ett offentligt eller privat område.
§Det är länsstyrelserna som beviljar tillstånd och är tillsynsmyndig-
heter. När digitala kameror ska registrera på andra ställen än platser dit 
allmänheten har tillträde gäller personuppgiftslagen. Datainspektionen 
är tillsynsmyndighet. Källa: Länsstyrelsen “
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DN 5 dec 2012:
Lärarlöner efter resultat. Barnpsykolog varnar för 
konsekvenserna
”Negativt för eleverna på utpekade skolor”
“I slutet av förra veckan protesterade lärare i Stockholm mot be-
slutet att höja vissa skolors lönepåslag och straffa andra på grund 
av hur deras elever har presterat. Nu varnar experter för att det 
här kan få negativ effekt på eleverna.   – Det är allvarligt att 
eleverna på sju skolor blir utpekade som dåliga, säger barn- och 
föräldrapsykologen Malin Alfvén. “

“Även föräldrar har reagerat på fördelningen av lönepåslagen.
– Jag hörde om en elvaårig pojke som satt uppe och pluggade till 
klockan ett på natten för att han inte ville att hans lärare skulle bli 
straffad av hans dåliga resultat, berättar en förälder för Dagens Nyhe-
ter.
Den här bilden känner Lärarnas riksförbunds Stockholmsordförande 
Ragnar Sjölander igen. Han har hört om lärare som har fått komme-
ntarer från sina elever. Någon har frågat ”är det mitt fel att du inte får 
så hög löneförhöjning?”, en annan elev har haft skuldkänslor inför sina 
dåliga resultat på proven.
Dagens Nyheter har pratat med ett antal experter om beslutets påver-
kan på eleverna, men åsikterna går isär.
En som är mycket kritisk är Malin Alfvén, barn- och föräldrapsykolog. 
Hon tror att barn som är väldigt empatiska blir påverkade av beslutet.
Och hon anser att det faktum att eleverna på sju skolor blir utpekade 
som dåliga är allvarligt.
– Det är klart att ingen vill känna sig dålig! Det är inte negativ kritik vi 
blir uppmuntrade av, utan positiv, säger hon.

Psykologen Martin Forster tror också att det kan finnas enskilda ele-
ver med mycket ansvarskänsla som kan känna sig pressade att prestera

Men han tror inte att eleverna som kollektiv blir påverkade av beslutet 
eftersom det är skolans resultat som ligger till grund för skolornas 
lönepåökningspott och inte den enskilda elevens resultat.
– I socialpsykologi är det så att ju fler som är inblandade desto mindre 
ansvar känner varje individ. Jag tror inte att barnen känner att de måste 
skriva bra på proven för att läraren inte ska drabbas, säger han.
Knut Sundell, chef på enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrel-
sen, tror inte att eleverna mår dåligt av att bli utpekade som sämre. 
Han tror att eleverna redan vet om att de inte är högpresterande.
– Jag tror att eleverna själva har ganska stor koll på hur de ligger till, 
säger han.
Beslutet att premiera vissa skolor och straffa andra är något helt nytt. 
Knut Sundell tror att det är viktigt att följa upp beslutet.
– Vi kan ju spekulera om saker och ting, men det viktigaste är faktiskt 
att undersöka verkligheten, säger han.
Skolborgarrådet Lotta Edholm hälsar genom sin presskontakt att hon 
inte vill kommentera frågan.
Lisa Dahlberg lisa.dahlberg@dn.se “

“Bakgrund
Utbildningsförvaltningen beslutade att ge lärare på sju grundskolor 
mindre lönepåökningspott än övriga skolor. Urvalet är bland annat 
grundat på hur skolans elever presterat på nationella prov. Skolor där 
elever presterat mycket väl får en större lönepåökningspott.
    Här fick lärarna 0,5 procent lägre lönepåslag än genomsnittet: Nya 
Elementar, Nytorpsskolan, Nybohovsskolan, Vinstagårdsskolan, Eriks-
dalsskolan, Sofia skola och Sundbyskolan.
    På de här skolorna fick lärarna 0,5 procent högre påslag än genom-
snittet: Äppelviksskolan, Sköndal/ Sandåkra, Västertorp, Klastorp/
Essinge, Adolf Fredriks musikklasser, Rödabergsskolan, 
Hammarbyskolan och Solhems skola. “
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DN 5 dec 2012: 
Läxläsning.

“Rutavdraget kan leda till ökade 
kunskapsklyftor”
“ Analys. Regeringen ser skattesubventionerad läxhjälp som en 
ren skattefråga. Den inställningen irriterar såväl lärarförbunden 
som oppositionen. De anser att regeringen blundar för att det nya 
rutavdraget riskerar att öka klyftorna i svensk skola. “

“Föräldrar ska från årsskiftet slippa att ”sminka över” köp av läxhjälp 
i hemmet och kalla det barnpassning inför Skatteverket. Läxläsning 
kostar i dag cirka 370–470 kronor i timmen, före skatteavdraget, hos 
de största läxläsningsföretagen. Med rut blir kostnaden halverad. Men 
bara för de föräldrar som kan dra av kostnaden mot en skattepliktig 
inkomst.
För att få del av rutavdrag för läxläsning måste en förälder ha en 
hyfsad inkomst och betala skatt. Det utesluter exempelvis föräldrar 
som lever på försörjningsstöd och deras barn. Samtidigt gynnas elever 
med resursstarka föräldrar av förslaget, påpekar oppositionen. Och den 
skattesubventionerade läxhjälpen riskerar därmed att öka kunskaps-
klyftorna i klassrummen. Lärarförbundet kritiserar även att en och 
samma lärare som undervisar en elev på skolan på dagen kan betalas 
som läxhjälp efter skolan i elevens hem. Och senare sätta betyg på 
samma elev.
Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, vill därför se lagändringar 
så lärare inte kan ha dessa konkurrerande bisysslor och hamna i 
jävssituationer.

Majoriteten slår ifrån sig kritiken och hänvisar till skollagen där det 
framgår att alla barn ska få det stöd som de behöver.
Regeringen anser att förslaget leder till väl förvaltade skattekronor. 
Och att det knappt skulle märkas om man i stället fördelade de beräk-
nade 25 miljonerna till läxhjälp i alla Sveriges kommuner.
Det har regeringen säkert rätt i. Under förutsättning att varje kommun 
får var sin liten kaksmula av skattekronorna. Men utgår man i stället 
från Miljöpartiets förslag och stöttar de ideella organisationer med 
motsvarande summa, som Röda korset, Volontärbyrån, Mattecentrum, 
Rädda Barnen med flera så, skulle man få en bra utväxling på de 25 
miljonerna.
DN bad Mattecentrums grundare Johan Wendt att beräkna hur 
många fler elever de skulle kunna hjälpa om de exempelvis fick 2 
miljoner i stöd 2013 och ytterligare 5 miljoner i stöd 2014. Wendt 
hävdar att de skulle kunna öka antalet elever som får mattestöd från 3 
500 till 12 000 varje vecka runt om i Sverige. Och på nätet skulle an-
talet elever kunna ökas från 110 000 till 450 000 elever.
Forskning visar att kunskapsklyftorna mellan elever ökat under senare 
år i Sverige. Samtidigt har Sveriges resultat rasat i internationella 
kunskapsmätningar. Och att i det utgångsläget bara se detta som en 
skattefråga kan verka mycket kortsiktigt.

Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “
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“Regeringen ...
... väntas i dag rösta igenom det utökade rutavdraget för läxhjälp i riks-
dagen – med SD som stödtrupp. Köpt läxhjälp till skolbarn och ung-
domar ska vara avdragsgillt till hälften på samma sätt som städhjälp 
för föräldrar med ungdomar ända upp i gymnasiet. Det nya rutavdra-
get ska gälla från årsskiftet.

För och emot
För
Henrik von Sydow:
”Det är ett förtydligande av lagstiftningen som öppnar för färre svarta 
tjänster och fler vita jobb, inte minst för unga lärarstudenter som vill 
jobba extra med läxhjälp. Och varför ska vi stänga dörrar till mer kun-
skap för barn och unga?”
Karin Nilsson (C):
”Reformen reder ut gränsdragningsproblem med läxhjälp inom nu-
varande rut, leder till fler jobb, underlättar familjers vardag och är näst 
intill självfinansierande.”
Gunnar Andrén (FP):
”Det är bra med sänkt, och låg, skatt på utbildning - för det är just det 
det handlar om: Låg skatt på utbildning. Utbildning är en investering, 
inte en kostnad.”
Thoralf Alfsson (SD):
”Läxhjälp är redan i dag tillåten om den sker i samband med barnpass-
ning men med förtydligandet och utökningen får samhället till en 
mycket låg kostnad både en hög utväxling på kunskapsinlärningen och 
fler arbetstillfällen.”

Emot
Leif Jakobsson (S):
”Statliga medel till läxhjälp ska gå till skolorna så att de barn som 
behöver hjälpen ska få den – inte begränsas till de barn vars föräldrar 
har råd att betala. 138 000 barn – det var så många barn som 2010 
hade föräldrar som hade försörjningsstöd. Även om dessa familjer 
snålade in på allt för att betala läxhjälp så får de inte del av läxruten 
eftersom försörjningsstöd inte är skattepliktigt och det inte finns någon 
skatt att kvitta emot.”
Mats Pertoft (MP):
”MP anser att rutavdrag för läxhjälp bryter mot såväl skollagens krav 
på en likvärdig skola för alla elever och skattelagens intention att 
rutavdrag skall avse okvalificerade tjänster. Ge hellre de resurser som 
regeringen avsatt till läxhjälpsrut till ideella organisationer som arbetar 
med att erbjuda läxhjälp för alla barn.”
Jacob Johnson (V)
”Rutavdrag för läxhjälp är ytterligare ett steg från en skola för alla mot 
en skola efter plånbok.”

Läxrut
Tidigare har avdrag bara gällt för läxhjälp för barn i grundskolan om 
man kallat det ”barnpassning” inför Skatteverket.
Ingen vet i dagsläget hur många föräldrar som kommer att utnyttja 
läxrut men regeringen beräknar att den skattesubventionerade läxläs-
ningen inom några år kommer att minska statens skatteinkomster med 
cirka 25 miljoner kronor årligen. “



DN 6 dec 2012:

“Ja till kritiserat rut för läxhjälp”
Trots kritik blev det som väntat ja i riksdagen till att utöka skatte
reduktionen, det så kallade rutavdraget, till den som köper läxhjälp till 
gymnasieelever.
De rödgröna partierna, lärarfacken och Skolverket hör till kritikerna.
Regeringspartierna fick dock uttalat stöd av Sverigedemokraterna som 
ansåg att förslaget om rutavdrag till läxhjälp om till en försumbar 
kostnad bidrar till ökad kunskap och fler jobb.
TT “



DN 9 dec 2012:
Nobelpriset.

”Färre svenska forskare i internationell 
toppklass”
“Ekonomin inte problemet. Trots goda ekonomiska villkor tappar 
svensk forskning kraft och ligger långt efter länder som Danmark, 
Nederländerna och Schweiz. Ett skäl är att svenska universitet är 
alltför beroende av externa finansiärer. Ett annat att vi har ett 
oklart karriärsystem för unga forskare, skriver professorerna 
Gunnar Öquist och Mats Benner.”

“På Nobeldagen i morgon är det kreativiteten och originaliteten som 
skall lysa. Forskare från alla länder tävlar om att tackla de allra svåras-
te vetenskapliga problemen. Konkurrensen stimulerar men skiljer ock-
så ut den gynnsammaste grogrunden för vetenskaplig förnyelse. Alla 
når inte toppen.
Sverige har länge varit en kunskapsnation av högsta rang, med många 
världsledande forsknings- och kunskapsmiljöer. Men någonting har 
hänt.
Färre forskare i toppskiktet trots ökade resurser. De senaste decen-
nierna har svensk forskning trots förhållandevis goda ekonomiska vill-
kor tappat kraft och når inte längre upp till den nivå där de viktigaste 
genombrotten sker. Svensk forskning hävdar sig förhållandevis dåligt 
vad gäller de högst citerade publikationerna (topp 10 procent).
Länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz presterar långt 
bättre och ligger 35–40 procent över världsgenomsnittet, jämförbart 
med den ledande forskningsnationen USA. Sverige ligger däremot 
långt efter, på ungefär 15 procent över snittet.

Statistiken visar också att den vetenskapliga toppen i Danmark, Neder-
länderna och Schweiz har en större bredd och starkare nyrekrytering 
av unga forskare som presterar i toppskiktet (Vetenskapsrådets lilla 
rapportserie 5:2012).
Läget oroar. Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) tog därför 2011 
initiativet till en utredning om den banbrytande forskningens villkor. 
Undertecknade har genomfört en jämförelse av forskningssystemens 
utveckling efter 1990 i bland annat Danmark, Nederländerna, Schweiz 
och Sverige.
Den presenteras i akademirapporten ”Fostering breakthrough research: 
A comparative study” (Finns att läsa på http://kva.se).
Vår analys visar att tre huvudfaktorer skiljer svensk forskning från de 
framgångsrika länderna:
1. Universitetens starka beroende av externa finansiärer.
2. En alltmera eftersatt rekrytering med ett oklart karriärsystem för 
unga forskare.
3. En svag rekrytering av akademiska ledare på olika nivåer.
Svenska universitet är till övervägande del beroende av pengar från 
externa källor. Den offentliga direktfinansieringen av universitetens 
forskning ligger på strax under 50 procent, vilket är väsentligt lägre än 
i de framgångsrika jämförelseländerna (60 procent i Danmark, 70 
procent i Nederländerna och 80 procent i Schweiz).
Forskningen i Sverige planeras därför i form av enskilda externfinan-
sierade projekt snarare än kring samlade idéer om kunskapens utveck-
ling och förnyelse.
Svenska universitet fungerar som ”projekthotell”, utan motiv eller 
möjlighet att formulera egna djärva program. Universitetsledningarna i 
jämförelseländerna har resurser och auktoritet att sätta rekrytering högt 
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på dagordningen. Här har svenska universitet i stort sett kapitulerat, 
och dagens rekrytering styrs i praktiken av anslagsströmmarna. Det 
blir allt vanligare att professorer måste dra in stora delar av sin lön från 
externa källor.
Tillsammans med det befordringssystem av professorer som infördes 
i slutet av 90-talet har detta inneburit att rörligheten i stort sett upphört. 
Till skillnad från i Danmark, Nederländerna och Schweiz har vi i 
Sverige dessutom synnerligen svaga karriärsystem för yngre forskare. 
De har inte möjlighet att etablera sig själva under längre tid utan att 
behöva snegla på externa möjligheter och temporära projektbidrag. 
Olika forskningsstiftelser gör visserligen berömvärda insatser för att 
främja unga forskares villkor men det kan aldrig ersätta universitetens 
ansvar.
Forskningsråd och stiftelser som beviljar forskningsbidrag på basis av 
vetenskapliga kvalitetskriterier är i dag kvalitetsgaranter för svensk 
forskning. Men detta räcker inte.
För att säkerställa långsiktig kvalitet och förnyelse på högsta nivå 
måste också universiteten ha resurserna men även ansvaret att skapa 
de miljöer som främjar den banbrytande forskningen. Sverige kan lära 
mycket av de positiva erfarenheterna från Danmark, Nederländerna 
och Schweiz. Utifrån dem föreslår vi här några grundläggande åtgär-
der för att höja kvaliteten på svensk forskning:
Säkerställ att universiteten får ett ledarskap som på alla nivåer präglas 
av hög akademisk legitimitet och djärva vetenskapliga visioner.
Komplettera dagens externt dominerade styrelser med akademiska 
senater som ansvarar för forskningens kvalitet.
Återinför fullt finansierade tjänster för professorer och lektorer med 
basresurser som möjliggör riskfylld, långsiktig forskning inom 

områden där universiteten vill vara ledande. Rekrytera komplementära 
kompetenser för att skapa kreativa miljöer för nytänkande.
Etablera ett karriärsystem för unga forskare med för ämnesområdet 
adekvat basfinansiering.
Rekrytera med nationell och internationell öppenhet vid alla anställ-
ningar.
Använd ”peer review” för regelbunden kvalitetskontroll och priori-
tering.
Dessa åtgärder genomförs inte i en handvändning, men det finns re-
dan positiva tendenser. Regering och forskningsråd måste dock stödja 
förändringsarbetet, och föreliggande forskningsproposition ger ytter-
ligare stöd för universiteten att påbörja processen.
På lång sikt bör framgångsrika universitet kunna ges förtroendet att 
förfoga över åtminstone 60 procent av sina samlade forskningsre-
surser. Internationella erfarenheter visar att universitet med en stark 
kvalitetskultur och en stabil ekonomisk bas kan nå en internationell 
topposition inom tio år. Då skulle Sverige vara tillbaka som forsk-
ningsnation av högsta rang.
Gunnar Öquist, Professor emeritus i fysiologisk botanik, Umeå 
universitet, fd ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien.
Mats Benner, Professor i forskningspolitik, Lund universitet “



DN 14 dec 2012:
CSN-kampanj. Gymnasister blir uppringda

“Samtal ska hjälpa skuldsatta elever”
“4 000 gymnasieelever hamnar varje år hos Kronofogden på 
grund av återkrav från CSN. Nu vill myndigheten få bukt med 
detta. I dag inleds en kampanj där elever som fått en påminnelse 
om återkrav också får ett telefonsamtal.”

“Varje år får runt 18 000 gymnasieelever besked om att de ska betala 
tillbaka sina studiebidrag på grund av skolk eller avbrutna studier. Av 
dessa hamnar cirka 4 000 hos Kronofogden med sina skulder, trots att 
det handlar om relativt små belopp.
För att stödja ungdomarna börjar CSN i dag att ringa runt till stude-
rande mellan 18 och 20 år som fått en påminnelse om återkrav för 
studiehjälp.

– Vi har en samverkan med Kronofogden för att minska antalet med 
studielån som hamnar hos dem. I samarbetet har vi identifierat olika 
grupper och det här är den första av dem, säger Boel Magnusson, 
avdelningschef på CSN.
Samtalen inleds med en förklaring av hur skulden ser ut och vad den 
beror på.
– Det är ganska små belopp, 1 000–2 000 kronor, och sedan pratar vi 
om hur de ska kunna betala. Om de vill betala allt på en gång eller 
lägga upp en avbetalningsplan.
CSN-handläggaren som ringer kommer också att berätta vad som 
händer om skulden går till Kronofogden. Ett mål är att alla elever ska 
kunna lägga upp en betalningsplan.

– Vi ska genomföra det här under ett år för att se om det ska bli en 
ordinarie rutin och vi kommer att utvärdera första gången om ett 
halvår. Vi hoppas att det här kommer att bli en del av vårt ordinarie 
arbete, säger Boel Magnusson.
I början av nästa år kommer CSN och Kronofogden att göra en 
kvalitativ undersökning för att borra djupare i problemen med studie-
skulder. Drygt 90 000 personer har just nu sina studieskulder hos 
Kronofogden.
– Vi vill inte att unga personer ska behöva hamna hos Kronofogden på 
grund av studiebidraget. Det kan bli en väldigt dålig start i vuxenlivet, 
säger Boel Magnusson.
Fakta. Samarbete med Kronofogden
Ringkampanjen är bara en del av samarbetet mellan CSN och Krono-
fogden.
Myndigheterna har kommit fram till att 30 procent av de personer 
med skulder på sina studielån, som hamnar hos Kronofogden för första 
gången, betalar skulden inom två veckor.
De har alltså möjlighet att betala sin skuld, och myndigheterna vill 
hitta ett sätt som får dem att betala innan de drar på sig flera påminnel-
seavgifter.
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “
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DN 15 dec 2012:
Europarådet kritiserar Sverige.
”Friskolesystemet öppnar för sekter”
“Det svenska systemet öppnar för att sekter kan driva friskolor 
och indoktrinera eleverna, enligt Europarådets rapportör.”

“Den franska parlamentarikern Rudy Salles har bland annat besökt 
Sverige inför sin rapport i maj till Europarådets parlamentariska förs-
amling (Pace) om hur barn och ungdomar ska skyddas mot sekter.
– En sekt kan skapa en skola som verkar följa undervisningsplanerna 
men kanske under lektioner påverkar med idéer från sekten. Det är inte 
vad vi vill ha i undervisning, säger han.
En svaghet i Sverige är att lärare på friskolor, i motsats till exempel-
vis i Frankrike, inte är offentligt anställda.
Andra problem är att myndigheterna alltför sällan granskar verksam-
heten vid enskilda skolor och att samfundens ekonomi inte granskas 
mer. Salles påpekar att sådana trossamfund som han kallar sekter, som 
scientologer och Jehovas vittnen, ofta är penningstarka och aktiva över 
nationsgränser.
Han föreslår att Sverige inför en granskningskommitté i riksdagen som 
är inriktad på sektproblematik, något som finns i det franska parlamen-
tet sedan många år.
Salles vill inte peka ut enskilda sekter som han anser redan utnyttjat 
det svenska systemet.
Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, medger 
brister, men tycker inte att kontrollen av friskolor kan kallas slapp:
– Ägarkontroll och meddelarskydd kan utvecklas, men vi har goda 
förutsättningar att se till att alla skolor följer regelverket. “



DN 15 dec 2012:

“Friskolor får skarp kritik”
“Tre grundskolor och ett gymnasium i Stockholm som drivs av före-
taget PPS Power Planning System får kritik av Skolinspektionen.
På flera av de granskade skolorna – Enskede byskola, Ekenskolan, 
Snitz grundskola och Cybergymnasiet Odenplan finns en hög andel 
elever som inte når kunskapskraven i utbildningen. En orsak kan vara 
de brister som tillsynen visar vad gäller rektorernas pedagogiska 
ledarskap och skolornas arbete med att utveckla utbildningen.
– Ledningen har inte tagit fullt ansvar för att aktivt styra och leda 
verksamheterna så att alla elever får den utbildning de har rätt till, 
säger Bertil Karlhager, Skolinspektionen. “



DN 16 dec 2012:
Mattecentrum.

“Ideell läxhjälp nekas halv miljon i bidrag”
“Ideella föreningen Mattecentrum hjälper närmare 4 000 elever 
gratis med läxhjälp varje vecka i Sverige. Nu nekas de 500 000 
kronor i bidrag av Stockholms stad. Orsaken är att de anses kon-
kurrera med de kommersiella läxläsningsföretagen.”

“Efter tio månaders väntan kom äntligen Stockholms stads besked. 
Men beskedet blev en kalldusch. Det blir inget ekonomiskt stöd – trots 
all positiv respons av politikerna i Stadshuset. Johan Wendt, Matte-
centrums grundare, är nu orolig för att andra kommuner kan ta efter 
Stockholms stad.
– Staden har varit enormt positiv till vår verksamhet. Jag tycker att det 
är jättemärkligt att man nu ser vår verksamhet som konkurrerande, 
säger han.
Han konstaterar att många av de 700 barn och ungdomar som kommer 
till de fysiska räknestugorna i Stockholms stad varje vecka inte skulle 
ha råd att betala för läxhjälp. Därmed blir det konstigt att staden nu 
målar upp en bild av en konkurrenssituation.

För de 500 000 kronorna ville Mattecentrum bland annat dubblera sina 
räknestugor på fem gymnasieskolor i centrala Stockholm till stadens 
ytterstadsskolor och anställa en person som bara arbetar med att ut-
veckla verksamheten och koordinera de frivilliga krafterna i Stock-
holm. Man skulle även fortsätta utveckla läxhjälpen på webben.
Katarina Arkehag, enhetschef på Fou-enheten på Stockholms stad, 
gav Johan Wendt beskedet att det skulle vara orättvist mot läxhjälps-
företagen ur en konkurrenssituation. DN kontaktade skolborgarrådet 

Lotta Edholm (FP) för en kommentar men hon angav via sin pressek-
reterare Ulrika Fränden att hon inte hade tid att besvara frågor kring 
detta.
Så sent som den 5 december röstades det nya rutavdraget för läxhjälp 
igenom i riksdagen. Oppositionen och lärarfacken har varit kritiska till 
rutavdraget eftersom skattesubventionen inte kan nyttjas av alla elever. 
De ser hellre att man satsar på läxläsning i skolan och eller stöttar de 
olika ideella organisationer som arbetar med läxhjälp.
Beslutet föregicks av en öppen utfrågning i skatteutskottet. Vid den 
ställde Lotta Hedström (MP) frågan om ideella föreningar skulle 
kunna fortsätta ge bort tjänsten gratis eller om det skulle kunna be-
traktas som just konkurrerande verksamhet.
Frågan riktades till Hans Lindberg, statssekreterare åt finansminister 
Anders Borg på finansdepartementet. Han svarade att det var självklart 
att den ideella verksamheten inte skulle ses som en konkurrerande 
verksamhet utan ett välkommet inslag i samhället. En av läxhjälps-
företaget My academys representanter, som också fanns på plats, 
kunde inte heller se något problem med att ideella föreningar hjälper 
barn gratis med läxor.
DN begärde i fredags en kommentar av Hans Lindberg kring att en 
ideell förening nu nekas stöd men han angav via sin pressekreterare 
Caroline Karlsson att han inte ville kommentera frågan utan skickade 
följande uttalande:
– De ideella organisationernas insatser är värdefulla. Förekomsten och 
värdet av dessa insatser påverkas inte av rut.

Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “
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“Fakta. Hjälper över 100 000 elever
Den ideella föreningen Mattecentrums verksamhet är öppen för alla 
elever och har funnits i fem år. Förutom sina fysiska räknestugor i 16 
städer hjälper de även över 100 000 elever via nätet.
Mattecentrum har ett fåtal anställda som bygger upp hela verksam-
heten i de fysiska räknestugorna såväl som på nätet och koordinerar de 
frivilliga krafterna som arbetar med läxhjälpen.
Man får i dagsläget stöd av bland annat Ungdomsstyrelsen, Teknik-
företagen, Danske Bank med flera och hade i år cirka 4 miljoner i om-
sättning. DN
Fakta. Rut för läxläsning
Efter årsskiftet ska föräldrar som har barn i grundskolan eller på 
gymnasiet kunna betala hälften av de cirka 350-450 kronor som i dag 
är en vanlig timtaxa hos de stora läxläsningsföretagen. Men det krävs 
en hyfsad skattepliktig inkomst för att ha rätt att utnyttja avdraget. 
Föräldrar som lever på exempelvis försörjningsstöd kan inte ta del av 
rutavdraget för läxhjälp. DN “



DN 16 dec 2012:

“Landets rektorer: För lite IT i skolan”
Trots att användandet av IT i skolan förbättrar både motivation och 
resultat hos eleverna så används det för lite. Lärarnas otillräckliga 
kompetens sätter stopp. Det anser IT-infrastrukturföretaget Atea, som 
för andra året ställt frågor till drygt 800 rektorer i grundskolor och 
gymnasier runt om i landet.
Rektorerna är överens om att elevdatorer och surfplattor i skolan på-
verkar både motivationen och resultaten hos eleverna positivt. Sam-
tidigt tycker hela 72,4 procent att IT inte används som stöd i tillräck-
ligt hög grad.
Nästan 80 procent av rektorerna säger att lärarnas brist på IT-kompe-
tens förhindrar att IT används mer effektivt i undervisningen. Även 
tidsbrist för lärarna nämns som en viktig faktor.
Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se “
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DN 17 dec 2012:
Mattecentrum.

“Nekat bidrag till läxhjälp väcker ilska”
“Beskedet att den ideella läxläsningsföreningen Mattecentrum ne-
kats bidrag på grund av konkurrens med privata aktörer har 
väckt upprörda känslor. Skolborgarrådet säger att inget formellt 
beslut fattats, men föreningen hävdar att de fått ett klart negativt 
besked. – Vi har definitivt fått ett nej, säger Johan Wendt, grunda-
ren till Mattecentrum.”

“DN skrev i går att Mattecentrum nekats att få 500 000 kronor i kom-
munalt bidrag av Stockholms stad.
– Vi fick beskedet på telefon för två veckor sedan: ”Beslut är fattat och 
ni kommer inte att få något stöd.” Vi har bett om att få beslutet även 
skriftligt, men det har vi inte fått ännu.
Motiveringen ska ha varit att den ideella föreningen konkurrerade 
med kommersiella aktörer. Nyheten om att Mattecentrum skulle nekas 
bidrag på grund av konkurrensskäl väckte ilska bland både privatper-
soner och oppositionspolitiker.

– Om det stämmer att de fått avslag på grund av konkurrensskäl är det 
helt absurt. Det visar verkligen hur läx-rut kan slå fel, säger Daniel 
Helldén, oppositionsborgarråd (MP).
Men att Mattecentrum skulle nekas bidrag på grund av konkurrensskäl 
är en fullständigt absurd och felaktig argumentation, menar det 
ansvariga skolborgarrådet, Lotta Edholm (FP).

– Att Mattecentrum på något sätt skulle konkurrera med något slags 
oschysta villkor är fullständigt absurd argumentation som jag tror helt 

saknar lagutrymme. Det finns inget avslag, säger Lotta Edholm.
Men beskedet kommer ju från ditt kontor?
– Jag vet inte varför Mattecentrum tror att det är på det sättet, men 
utbildningsförvaltningen har alltså inte fattat något formellt beslut om 
avslå Mattecentrums ansökan. Tanken att det skulle vara konkurrens-
hämmande på något sätt måste ha uppstått i någon form av argumenta-
tion.
Mattecentrum väntar fortfarande på ett formellt beslut, men ett visst 
hopp har tänts inom föreningen efter helgens turer. Enligt skolborgar-
rådet kommer förhoppningsvis ett besked efter nyåret.
Amanda Johansson Murie amanda.johanssonmurie@dn.se
Ossi Carp ossi.carp@dn.se “
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DN 18dec 2012:
Ny granskning.

“Internatskolor har fått miljoner för 
mycket”
“En ny granskning visar att riksinternatskolorna Sigtuna, Lunds-
berg och Grenna de senaste åren tagit emot mångmiljonbidrag de 
inte hade rätt till. Skolverket överväger nu att polisanmäla sko-
lorna. “

“I våras rapporterade SVT:s ”Uppdrag granskning” om misstänkt bi-
dragsfusk vid de tre skolorna. Det ledde till att Skolverket efter egen 
granskning drog tillbaka drygt fyra miljoner kronor från skolorna i år. 
Nu visar den kontroll myndigheten låtit göra att ytterligare åtta miljo-
ner kronor betalats ut på felaktiga grunder åren 2007–2011.
Men det kan det handla om avsevärt större belopp, enligt Ernst & 
Young som utfört kontrollen.
Statsbidraget på 138 000 kronor per elev och år betalas ut i de fall 
elevens båda föräldrar bor utomlands. Men skolorna har tidigare häv-
dat att Skolverket varit otydligt med vad regelverket egentligen säger, 
och uppfattat det som att det räckt med att en förälder bor utomlands.

– Jag tycker att vi har varit tydliga. Och i underlaget finns ju grova fel, 
som dubbelfakturering och att bidrag betalats ut trots att båda vård-
nadshavarna varit bosatta i Sverige, säger enhetschef Joakim Feldt.
Skolverket ska nu analysera rapporten innan beslut fattas om polis-
anmälan. Skolorna kommenterar att de följt de direktiv som gavs, att 
de utgått från att föräldrarna lämnat korrekta uppgifter och att dubbel-
faktureringarna är missar som korrigerats.

Utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg 
tycker att de nya uppgifterna är ”upprörande”. Men nästa år kan hela 
regelverket ändras. Frågan utreds som bäst på departementet.
– Vår utgångspunkt är att riksinternatskolorna ska jämställas med van-
liga fristående skolor. Det som framkommer nu understryker ytter-
ligare behovet av en översyn, säger Östberg.
Det handlar dels om riksinternatskolornas unika rätt att ta ut avgift 
för studierna, dels om skolornas särskilda statsbidrag – som indirekt 
går till föräldrarna i form av sänkta avgifter.

– De allra flesta barn som har föräldrar som jobbar utomlands går i 
internationella skolor utomlands som staten inte ger bidrag till, säger 
Bertil Östberg.”
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DN 18 dec 2012:

“Fler studerar utomlands”
“Förra läsåret läste närmare 28 000 svenska studenter utomlands. Det 
var 1 000 fler (plus 4 procent) än läsåret dessförinnan. De populäraste 
studieländerna är USA och Storbritannien, därefter Danmark, Australi-
en och Frankrike.
Samtidigt sjönk antalet utländska studenter i Sverige med nästan 30 
procent, vilket beror på att studieavgifter har införts för icke EU/EES-
medborgare. Linköpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan 
i Stockholm har haft det största tappet, med 770 respektive 760 färre 
inresande studenter förra läsåret.
De utländska studenterna var drygt 38 000, enligt SCB/Högskole-
verket.”



DN 18 dec 2012:
Debatt. Språkundervisning i kris

“Höj studentpengen. Språk är ett färdig-
hetsämne och bör jämställas med matema-
tik”
!I de svenska lärosätenas strategidokument, avsiktsförklaringar och 
högtidstal framhålls alltid internationalisering och interkulturell kom-
munikation som viktiga inslag. Hur kommer det sig då att ledningarna 
vid flera av landets universitet och högskolor ändå i så stor utsträck-
ning lagt ner eller har planer på att dra ner på sina språkutbildningar? 
Knappast för att de nedvärderar bildning eller föraktar humaniora. 
Däremot styrs deras beslut av krassa ekonomiska hänsynstaganden, ett 
faktum som inte tillräckligt lyfts fram i debatten om språkens kris.
Det är alltså inte brist på lärarkompetens, studenter, självförtroende 
eller nytänkande som är problemet, såsom Patrik Hadenius tror (DN 
20/11).
Nej, huvudskälet är att ersättningen per språkstudent är så låg att den 
inte täcker utgifterna för undervisningen. Här kan man jämföra med 
läget för ämnet matematik. Liksom språk är matematik ett färdighets-
ämne. Det betyder att studenterna behöver individualiserad undervis-
ning och handledning i mindre grupper för att resultatet ska bli bra. 
Undervisningssituationen i båda ämnena är alltså jämförbar, men där 
slutar också likheterna. Ersättningen från utbildningsdepartementet för 
en matematikstudent är nämligen dubbelt så hög som för en språkstu-
dent.
Anta att ersättningen per språkstudent skulle vara lika hög som för en 
matematikstudent, vilken inverkan skulle det få? Då skulle situationen 

för språken plötsligt vara en helt annan. Rektorn vid ett lärosäte som 
tvingas till nedskärningar skulle kunna säga till sig själv och sina med-
arbetare: språkstudenterna betalar sig bra, dem tar vi inte bort. Det 
skulle självfallet vara en stor vinst för studenterna. Kunskaper i frans-
ka, spanska eller tyska – utöver engelska – är nämligen precis det som 
slutligen kan fälla avgörandet vid en anställningsintervju. Den ingenjör 
eller ekonom som i sitt cv har extra språkkunskaper att visa upp, har 
en klar konkurrensfördel.
Alla är överens om att språk är till stor nytta för hela samhället. Men 
vem tar ansvar för en långsiktig investering i Sveriges framtid och 
konkurrenskraft genom att erbjuda goda möjligheter till högre utbild-
ning i andra språk än engelska? Rektorerna gör det inte alltid. Gör ut-
bildningsministern det?
Camilla Bardel och Bengt Novén efterlyser en handlingsplan från 
utbildningsdepartementet. Det är bra på lång sikt. Men för att snabbt 
och radikalt stödja språken skulle det räcka med en höjning av student-
pengen så att den kom i nivå med matematikens tilldelning.
En direkt fråga till Jan Björklund som jag tror alla Sveriges språklärare 
på skilda nivåer ställer sig bakom är: När får vi se en långvarig sats-
ning på språk liknande den satsning som nu pågår på matematik?

Sture Packalén Professor i tyska vid Mälardalens högskola “



DN 18 dec 2012:
Språkundervisning i kris

“Kinesiska i skolan är en kejsare utan 
kläder”
“Med stor glädje mottog vi regeringens beslut att ge Skolverket i upp-
drag att ta fram kurs- och ämnesplaner för kinesiska i grund- och gym-
nasieskolan. Men om kinesiska ska kunna erbjudas i grundskolan och 
på gymnasiet över hela landet krävs kraftigt ökade resurser för utbild-
ning av lärare i kinesiska.
Vid universiteten i Lund och Stockholm undervisas kinesiska upp till 
forskarutbildningsnivå och i Uppsala till kandidatnivå, men snart även 
på mastersnivå. Parallellt med detta undervisas kinesiska vid ytter-
ligare ett antal universitet och högskolor, men utan examensrätt. Dock 
är det bara en mycket liten del av de cirka 20 studenter som årligen 
utexamineras med kandidatexamen i kinesiska i Sverige som ser sin 
framtid inom skolans värld.
I Sverige finns för närvarande högst ett tiotal behöriga lärare i kinesis-
ka inom grund- och gymnasieskolan. Diskrepansen mellan vad vi nu 
har och vad vi i framtiden behöver är enorm.
För att råda bot på detta räcker det inte med att ta in lärare från Kina 
bosatta i Sverige, eftersom ytterst få av dem som har relevant kom-
petens i kinesiska som främmande språk och i pedagogik också kan 
undervisa på svenska, vilket rimligen måste vara ett krav inom det 
svenska skolsystemet. Vi måste säkerställa att huvuddelen av de lärare 
som undervisar i kinesiska i grundskolan och på gymnasiet har mycket 
goda kunskaper i svenska, och att många av dem har svenska som 
modersmål.

Skolverket har fått i uppdrag att göra en avvägning mellan muntliga 
och skriftliga färdigheter. Att lära sig tala enkel kinesiska erbjuder 
knappast några oöverstigliga svårigheter för de flesta, men inlärandet 
av skriftspråket tar mycket tid i anspråk.
Om man ensidigt satsar på talad kinesiska, når studenterna en viss 
talspråksnivå från vilken de endast med stor svårighet kan ta sig 
vidare. I en kinesisk miljö blir dessa studenter i princip analfabeter. 
Om målet är att Sverige i framtiden skall ha affärsmän och ingenjörer 
som kan samverka med kinesiska partners på kinesiska räcker det 
knappast med att kunna beställa mat eller att fråga efter vägen till 
Förbjudna staden.
För att uppnå ett sådant mål på sikt (troligen mer än de 10–15 år som 
utbildningsministern menar) krävs kraftfulla åtgärder för att utbilda 
lärare i Sverige, och verkliga ekonomiska satsningar på att utöka högre 
utbildning i kinesiska.
De beslutade nedskärningarna i antalet studieplatser vid universitet 
och högskolor i landet drabbar även kinesiska. Som läget är nu handlar 
det alltså om nedskärningar i våra utbildningar snarare än utökning, 
trots allt tal om det kinesiska språkets allt viktigare roll som 
internationellt språk inom många områden.

Joakim Enwall Professor i kinesiska, Uppsala universitet, 
Torbjörn Lodén Professor i Kinas språk och kultur, Stockholms 
universitet, 
Lena Rydholm Professor i kinesiska, Uppsala universitet, 
Michael Schoenhals Professor i kinesiska, Lunds universitet “



DN 19 dec 2012:
Högskolan.

”Alliansens politik sänker utbildningsnivån 
i Sverige”
“Ny rapport. Sverige skär ned på den högre utbildningen och lig-
ger nu på sista plats bland de nordiska länderna när det gäller 
ungas examensfrekvens från högre studier. Det visar en ny rapport 
från Högskoleverket. Vår ambition är att bygga ut högskolan. 
Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå, skriver Stefan 
Löfven (S) och Ibrahim Baylan (S).”

“Under år 2012 har regeringen skurit ned antalet studieplatser på hög-
skolor och universitet med cirka 10 000. Under nästa år skär man bort 
ytterligare runt 10 000 platser. Det innebär att utbildningsnivån i 
Sverige sjunker och försämras i förhållande till andra länder.
Vi socialdemokrater är oroade över regeringens bakåtblickande och 
destruktiva inställning till kunskap. Vi har i dag bjudit in rektorer från 
Sveriges universitet och högskolor för att diskutera vad nedskärning-
arna innebär för dem och hur den negativa utvecklingen ska kunna 
vändas.
Utbyggnaden av högskolan i Sverige under 1990-talet resulterade i en 
påtaglig höjning av utbildningsnivån i den unga befolkningen. Sedan 
början av 1990-talet och fram till och med 2003 mer än fördubblades 
antalet helårsstudenter i den svenska högskolan. Men nu ser vi hur den 
borgerliga politiken slår mot ungas möjlighet till studier.
Rapporten från Högskoleverket visar att andelen högskoleexaminerade 
i Sverige sjunker och kommer att fortsätta sjunka framöver. Med rege-
ringens politik får allt färre av våra unga möjlighet att studera, och 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft urholkas.

Det här är en bekymmersam utveckling. Vid högtidliga tillfällen bru-
kar regeringen tala om att Sverige ska konkurrera med kunskap. Men 
hur ska det vara möjligt med Fredrik Reinfeldts politik? När kraven på 
utbildning stiger och allt fler jobb kommer kräva en högre utbildning 
måste utbildningssystemet hänga med. Om svenska företag ska kunna 
hävda sig i den internationella konkurrensen på världsmarknaden och 
leda utvecklingen måste de kunna rekrytera kompetenta medarbetare. 
Detta kräver att andelen högskoleutbildade blir fler – inte färre.
Regeringen har misslyckats med jobben. Arbetslösheten närmar sig 
åtta procent och fortsätter att öka. Antalet långtidsarbetslösa har nästan 
tredubblats under Reinfeldts tid vid makten. Över 30 000 unga har i 
dag varit arbetslösa i mer än sex månader. I detta läge skär regeringen 
ned på antalet studieplatser på universitet och högskolor. Så kan vi inte 
ha det.
Samtidigt som regeringen minskar antalet högskoleplatser ökar efter-
frågan på utbildning. Antalet sökande till kurser och program vid lan-
dets universitet och högskolor har aldrig någonsin varit fler. Under de 
senaste fem åren har antalet sökande ökat stadigt – främst i gruppen 
upp till 24 år.
Regeringens politik innebär att högskolor och universitet måste stänga 
dörren i ansiktet på studiemotiverade och begåvade unga människor. 
Det är anmärkningsvärt att Sveriges regering har så låga ambitioner 
för Sveriges unga och den högre utbildningen.
Vi socialdemokrater vill tvärtom att andelen högskoleutbildade i be-
folkningen ska öka. Vårt mål är att hälften av de unga ska ha genom-
gått en minst tvåårig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) 
till 2020. Men vi kommer inte att nöja oss med detta mål. Vi kommer 
successivt att höja ambitionerna. Sverige ska ha en världsledande ut-
bildningsnivå.



Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. 
Rapporten från Högskoleverket visar att Sverige ligger på sista plats 
bland de nordiska länderna när det gäller ungas examensfrekvens från 
högre studier. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och 
Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. 
I Sverige var motsvarande andel bara 37 procent.
Men Sverige kommer inte bara ligga illa till jämfört med de andra 
nordiska länderna. Sverige kommer även att ligga under genomsnittet i 
OECD under de kommande åren och länder som Slovakien, Irland och 
Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning.
Sverige kommer att gå ifrån att vara ett land som är känt för en hög 
utbildningsnivå till en kunskapens medelmåtta. Det är inte acceptabelt.
Med en världsekonomi där konkurrensen hela tiden ökar är rege-
ringens hållning helt obegriplig. Vi socialdemokrater accepterar inte 
regeringens nedskärning av Sveriges utbildningssystem. Vi vill i stället 
bygga ut högskolan och yrkeshögskolan med fler studieplatser sam-
tidigt som vi investerar mer i högskoleutbildningarnas kvalitet.
Vi vill ta till vara ungas lust och vilja att studera, och deras kraft och 
förmåga. Det är ett vägval för Sverige. I den globala ekonomin är 
ständig kunskapsutveckling och nya innovationer, där kunskap omsätts 
till värde, en förutsättning för framtida välstånd. Då duger det inte att, 
som den borgerliga regeringen nu gör, sänka utbildningsambitionerna.
Sverige behöver en regering som står upp för ambitiösa människors 
drivkraft och intressen. En regering som ger alla som är villiga att 
arbeta hårt chansen att leva upp till sin fulla potential.
Stefan Löfven (S), partiordförande, 
Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson och vice 
ordförande i riksdagens utbildningsutskott “



DN 20 dec 2012:
Högskolan.

“Kvantitet slår inte kvalitet”
“Socialdemokraterna är oroade över ”regeringens bakåtblickande och 
destruktiva inställning till kunskap”. Det hävdade i går ordföranden 
Stefan Löfven och utbildningspolitiske talesmannen Ibrahim Baylan 
på DN Debatt.
Att den borgerliga regeringen har en annan tyngdpunkt i sin högskole-
politik är tydligt. Efter den kraftiga expansionen under 1990-talet och 
2000-talets början har ökningen av antalet studieplatser stannat av. I 
stället har regeringen höjt ersättningsbeloppen per plats.
Det är inte självklart att ett sådant agerande är reaktionärt och kun-
skapsfientligt. Man skulle kunna hävda motsatsen: Är det inte den som 
pressar in så många som möjligt i systemet och låter kvaliteten på den 
högre utbildningen urholkas som har en destruktiv inställning till kun-
skap?
Inte heller är det uppenbart vem som är det förflutnas fånge.
Historien ger starkt stöd för uppfattningen att satsningar på utbildning 
lönar sig. Grundskolereformen för 50 år sedan ledde till en kraftig 
höjning av befolkningens kunskapsnivå. Att arbetsgivarnas krav 
successivt stigit är också tydligt. Från 1974 till 2000 sjönk andelen 
jobb som inte krävde mer än grundskola från ungefär 50 procent till 25 
procent.
En tillbakablick säger oss alltså att den vänster som pläderat för att 
utbildning ska göras tillgänglig för fler har haft mer rätt än den höger 
som bromsat med hänvisning till kvalitet och risk för överutbildning.

Men det är naturligt att perioder av stark expansion följs av konsolide-
ringsfaser när utbildningssystemet försöker vänja sig vid sin nya, 
större kostym. Dessutom kan även trender som pågått länge plötsligt 
brytas. Bubblor uppstår just för att människor förväxlar samband som 
kunnat iakttas under en viss period med tidlösa lagar som förblir lika 
giltiga i morgon.
Just nu ser det ut som om Sverige tappar mark i en global kapplöpning 
mot allt högre utbildningsnivåer. Men viktigare än hur många år unga 
människor tillbringar inom utbildningssystemet är vad de har med sig 
när de lämnar det. Hur väl de förvärvade kunskaperna tas till vara och 
vidareutvecklas beror sedan på vilka arbeten utbildningen faktiskt 
leder till.
Politiker som sätter likhetstecken mellan kunskapsnivå och antal 
studieår riskerar att hamna helt fel.

Johannes Åman  johannes.aman@dn.se “
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DN 20 dec 2012:

“Yrkesval styrs av föräldrars skolning”
“Andelen gymnasieelever som går vidare till högskolan har ökat, sär-
skilt bland dem som inte har högutbildade föräldrar. Men fortfarande 
styr föräldrarnas utbildning vad man läser. På läkarprogrammet har sju 
av tio studenter högutbildade föräldrar, på arkitekt- och psykologpro-
grammen har sex av tio det. På förskollärarprogrammet är andelen 17 
procent, enligt Högskolverket och SCB.
Av dem födda i mitten av 80-talet har 44 procent börjat läsa på hög-
skolan vid 25 års ålder.
TT “



DN 20 dec 2012:

“Skolregister hot mot utsatta elever”
“Hundratals har tillgång till skolans dataregister, där det finns 
hemliga uppgifter om barn med skyddad identitet. Nu kritiseras 
Stockholms stad av Datainspektionen.”
“Staden måste se till att behörigheten till registren begränsas till ett 
mindre antal personer, skriver Datainspektionen i sitt beslut. I dag har 
omkring 370 tjänstemän tillgång till uppgifter om 191 000 elever. Cir-
ka 400 av skolbarnen beräknas leva under skyddad identitet.
Även spridandet av generellt sett harmlösa uppgifter, som elevens 
namn och vilken skola den går i, kan innebära ett reellt hot mot eleven, 
skriver Datainspektionen.
– Det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Det system som har hand om 
grundskoleeleverna förändras vid årsskiftet. Gymnasiets dataregister 
arbetar vi med, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).
Bägge systemen är gamla och ska upphandlas nästa år. Enligt Lotta 
Edholm blir säkerheten och att antalet användare begränsas en viktig 
fråga i upphandlingen.
– Det är också en säkerhetsfråga för de anställda. Skälet till att ett barn 
har skyddad identitet är många gånger att det finns ett hot, och den 
personen ska inte kunna hota sig fram till att få ut uppgifter, säger 
Lotta Edholm.
Datainspektionen konstaterar att det inte finns några tecken på att 
obehöriga har kommit åt skyddade personuppgifter.
– Jag är väldigt glad och lättad över att det inte har hänt något, säger 
Lotta Edholm.
370 har tillgång till registret där bland andra 400 skolbarn med 
skyddad identitet ingår.
Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 21 dec 2012:

“Ska bara de som har råd få läxhjälp?”
“Nu är måttet rågat! Vi har råd att genom skatten subventionera 
läxhjälp till barn med föräldrar som kan utnyttja rutavdrag men vi har 
inte råd att ge stöd till en ideell organisation som hjälper barn vars 
föräldrar inte har pengar i plånboken. Vilken logik ligger bakom det 
beslutet? Hur är det med den politiska beslutsamheten att höja 
kunskapsnivån hos våra barn och ungdomar?
Lena “



DN 21 dec 2012:

“Kort sagt”
“Varken skolverket eller rektorer skall styra över kyrkorna i Sverige 
och i kyrkan skall julens budskap predikas. Skolans undervisning skall 
vara icke-konfessionell. Och aldrig bör de två förenas.
Ylva “



DN 22 dec 2012:
Sjätteklassarna får sina första betyg.

“Lärare vågar inte sätta de högsta betygen”
”De första betygen till sjätteklassare har just delats ut. Men de 
riskerar att vara lägre än vad eleverna förtjänar. Införandet har 
gått för fort och lärarna anser sig ha för dåliga underlag för att 
kunna sätta högsta betyg, anser flera experter.”

“I går fick de flesta sjätteklassarna i Sverige sina första betyg sedan 
1982. Men somliga av eleverna fick troligen lägre betyg än de egent-
ligen förtjänar. Anledningen är att lärarna ofta anser sig ha för dåliga 
underlag för att sätta de högsta betygen trots goda elevprestationer. Det 
beror i sin tur på att kunskapsmålen i exempelvis NO- och SO-ämnen 
har ändrats så mycket.
– Det tog lärarna minst fem år innan de blev förtrogna med det förra 
betygssystemet och inget talar för att det kommer att gå snabbare nu, 
säger Inger Eriksson, professor i pedagogik på Stockholms universitet.
Hon har på Skolverkets uppdrag hållit föredrag kring betygsättning 
och läroplanen för lärare.

– Rädslan som finns hos ovana lärare att inte bedöma korrekt när nya 
betygsystem införs gör att man i stället riskerar att bedöma för strängt. 
När de blir vana och har tillräckligt med underlag kommer betygen att 
stiga. Jag brukar därför uppmana lärarna att vara ganska generösa i sitt 
tänkande så man inte straffar barnen framåt, säger Inger Eriksson.
Betygsexperten Per Måhl anser att lärarna kan sätta de högsta betygen 
som A och B på det underlag de har trots att det inte helt täcker kurs-
planens alla delar. Men han medger att detta läsårs sjätteklassare 
hamnar i en ”strykklass”.

Inger Eriksson håller principiellt med om att lärarna ska sätta de hög-
re betygen men menar att det i praktiken kan blir mycket svårt och att 
detta kommer att skapa stor förvirring hos många föräldrar.
Men det är inte bara nya betyg som införts i ett rasande tempo i Sveri-
ge, utan även nya kursplaner, läroplan och skollag.
Lärarfacken anser att lärarna fått för lite handledning och stöd och 
har kritiserat regeringen hårt.
– Stora lärargrupper har varken fått den tid, det stöd eller den handled-
ning som utlovats och ska dessutom sätta sig in i ett helt nytt betygs-
system, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, menar att det är helt 
fel att gå lägre i åldrarna med betyg i dagsläget.

– Detta är myndighetsutövning och den måste vara rättssäker för ele-
verna, säger hon.
Fakta.
I höst infördes den nya sexgradiga betygsskalan med fler steg än tidi-
gare. I den är betygen A till E godkända och betyget F icke godkänt. 
Vid hög frånvaro kan även steget streck användas.
Nytt för i höst är också att eleverna får betyg redan i årskurs 6. Detta 
för att skolans personal, elever och föräldrar tidigare ska bli varse om 
eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskraven.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “
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DN 24 dec 2012:
“Sätt flickorna i skolan”
“Kvinnor har mycket större nytta av utbildning än män, och bi-
drar mer till samhället med sina kunskaper. Världens bästa ut-
vecklingsprogram är att investera i flickorna.”

“En av de svåraste frågor jag fick som undergeneralsekreterare i FN 
var: ”Vilken enskild åtgärd är viktigast för att världen ska bli bättre?”
Det är sådana frågor som tar fram byråkraten även i de kommunika-
törer som vill gå rakt på sak när de ska förklara hur svåra mänsklighe-
tens problem är: att inget behov kan sättas före ett annat; att kampen 
för fred, slaget mot fattigdom och striden för att utrota sjukdomar alla 
måste utkämpas sida vid sida, och så vidare tills alla blir fullständigt 
uttråkade.
Jag lärde mig att ta tjuren vid hornen och svara på denna den omöj-
ligaste av alla frågor. Om jag vore tvungen att välja det vi måste satsa 
på mer än allt annat skulle jag nu komma med ett mantra på fyra ord: 
”Sätt flickorna i skolan”.
Så enkelt är det. Ingen åtgärd har bevisats göra mer för mänsklig-
heten än skolgång för flickor. Forskarna har slagit fast det som sunda 
förnuftet redan hade låtit oss ana: låter man en pojke gå i skolan ut-
bildar man en enskild person, låter man en flicka gå i skola utbildar 
man en familj och gynnar ett helt samhälle.
Bevismaterialet är slående. Ökad utbildning av mödrar har mätbar 
effekt på deras barns hälsa, skolresultat och produktivitet i vuxen ål-
der. Barn till mödrar som gått i skola klarar sig genomgående bättre än 
barn till fäder som gått i skola och mödrar som är analfabeter. Det är 
inte förvånande med tanke på att barn i regel mestadels är tillsammans 
med sina mödrar.
En flicka med mer än sex år i skola är bättre rustad att söka och ta till 
sig medicinska råd, vaccinera sina barn och iaktta hygien, från att koka 

dricksvatten till att tvätta händerna. I Afrika har barn till mödrar som 
gått fem år i skola 40 procents bättre utsikt till en livslängd på mer än 
fem år.
Längd och vikt hos nyfödda barn till kvinnor med skolgång bakom sig 
är konsekvent högre än hos barn till kvinnor som inte kan läsa. Ett 
Unescoprojekt klarlägger att ”frekvensen av barnadödlighet minskar 
med mellan 5 och 10 procent för varje år som läggs till mödrarnas 
skolgång”.
Skolgångens fördelar från hälsosynpunkt sträcker sig längre än till 
förlossning och spädbarnsperiod. I Zambia sprids aids dubbelt så fort 
bland flickor utan skolgång som bland dem som gått i skola. De sist-
nämnda gifter sig senare och utsätts inte lika ofta för övergrepp av 
äldre män. Dessa kvinnor har färre barn och planerar sina graviditeter 
med större omsorg, så att varje barn får mer tid och bättre omvårdnad. 
Kvinnor med sju års skolgång har två till tre färre barn än kvinnor utan 
någon skolgång alls.
Med sin typiska matematiska precision har Världsbanken räknat ut att 
fertiliteten minskar med omkring en födsel per kvinna för varje fyra-
årsperiod i skolan. Anledningen till att födelsetalet i den indiska del-
staten Kerala är 1,7 per par, jämfört med drygt 4 i Bihar, är att alla 
kvinnor i Kerala har gått i skola men bara hälften i Bihar. Ju fler flickor 
som fortsätter till gymnasiet, desto högre blir landets inkomsttillväxt 
per capita.
Därutöver lär sig kvinnor av andra kvinnor: de utan skolgång imite-
rar ofta sina mer bildade systrars strävan efter framgång. Kvinnor 
lägger mer av sin inkomst på familjen, vilket män inte alltid gör (palm-
vinsbarerna på Indiens landsbygd tjänar bra på att männen ”unnar 
sig”). Och när flickor arbetar i jordbruket, som så många i utvecklings-
länderna måste göra, bär deras skolgång genast frukt i ökad produkti-
vitet och minskad undernäring. Om en flicka sätts i skolan gynnas hela 
samhället.
Allt detta har jag lärt mig av Catherine Bertini, som tilldelades 2004 
års World Food Prize för sitt outtröttliga och effektiva arbete som chef 



för FN:s livsmedelsprogram. Hon vände sig direkt till varje lyssnare i 
sitt tacktal: ”Om du fick höra att man i hela utvecklingsvärlden skulle 
öka den ekonomiska tillväxten, minska spädbarnsdödligheten, öka 
skördarna i jordbruket, förbättra mödrarnas hälsa, förbättra barnens 
hälsa och näringsstatus, öka antalet barn – pojkar och flickor – i skola, 
dämpa befolkningstillväxten, öka antalet läs- och skrivkunniga, 
minska spridningen av aids, tillföra arbetskraften nytt folk och kunna 
höja deras löner utan att andra blir arbetslösa, allt för bara tolv års 
investering på omkring 1 miljard dollar om året – vad skulle du säga 
då? Vilken fantastisk affär! Den vill jag vara med i. Vart ska jag gå och 
köpa in mig?”
Sorgligt nog skyndar världen ännu inte att ”köpa in sig” i skolgång för 
flickor, som ständigt släpar efter pojkarna i tillträde till skolor i hela 
utvecklingsvärlden. 65 miljoner flickor får aldrig se insidan av ett 
klassrum. Men att inte släppa in dem kostar världen mer än att låta 
dem komma in.
Låt mig citera FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan: ”Ingen 
annan åtgärd är lika bra för att höja den ekonomiska produktiviteten, 
minska spädbarns- och mödradödligheten, förbättra näringsstatus och 
det allmänna hälsotillståndet, förhindra bland annat hiv/aids och öka 
chanserna till utbildning för nästa generation. Låt oss investera i 
kvinnor och flickor.”
Översättning: Margareta Eklöf
Copyright: Projekt Syndicate

Shashi Tharoor “

“Shashi Tharoor är Indiens minister för utveckling av mänskliga 
resurser. Han har skrivit både romaner och fackböcker, och var FN:s 
undergeneralsekreterare 2001–2007.”



DN 29 dec 2012:

”Se till att papperslösa barn får gå i skola”
“Ny strategi behövs. I Sverige lever över två tusen papperslösa 
barn utanför samhället och våra välfärdssystem. Att gå i skola är 
en mänsklig rättighet och Stockholms stad måste ta fram rikt-
linjer som tydligt säkerställer att de gömda och papperslösa bar-
nen får denna möjlighet, skriver Lotta Edholm (FP) och Åsa Jern-
berg (MP).”

“Många av de papperslösa barnen har sökt asyl men fått avslag, sam-
tidigt som föräldrarna ser det som en omöjlighet att resa tillbaka till 
landet de lämnat. Andra barn har aldrig sökt asyl utan har kommit till 
Sverige utan tillstånd. Barnen och deras familjer gömmer sig därför i 
Sverige. Familjerna kan ha upplevt krig och väpnade konflikter eller 
utsatts för förföljelse och tortyr.
Oavsett bakgrund är livet som gömd mycket påfrestande, inte minst 
för ett barn. Otryggheten i att aldrig veta hur morgondagen kommer att 
se ut, om tillvaron drastiskt kommer att förändras från en dag till en 
annan, tär på en människa. Det finns tecken på att många av de pap-
perslösa barnen lider av psykiska problem.
För de gömda barnens hälsa och utveckling är möjligheten att få gå i 
skolan mycket viktig. I skolan finns förutsägbarhet och rutiner, vilket 
har stor hälsofrämjande betydelse för ett barn vars liv präglas av rädsla 
och osäkerhet. Skolan blir en fristad där barnet kan möta trygga vuxna 
och få möjlighet att vara en del av samhället och under en kortare 
stund släppa oron över morgondagen. Att barnet ges utbildning ger 
också betydligt bättre livschanser, oavsett om barnet stannar i Sverige 
eller tvingas lämna landet.

Att få gå i skola är en mänsklig rättighet. Enligt barnkonventionen har 
alla barn rätt till utbildning. Konventionen fastslår också att inget barn 
får diskrimineras. Utifrån barnkonventionens principer om icke-
diskriminering och rätten till skola har en överenskommelse träffats 
mellan regeringen och Miljöpartiet om gömda och papperslösa barns 
rätt till skolgång. Både Miljöpartiet och Folkpartiet har varit starkt 
pådrivande för en sådan reform.
Det är viktigt att Stockholms stad förbereder sig för att ta det ansvar 
som inte bara medmänskligheten förespråkar utan snart även svensk 
lag. Staden behöver ta fram riktlinjer för stadens skolor som anger hur 
de gömda och papperslösa barnens skolgång ska säkerställas och 
hanteras och som ger skolorna rätt stöd.
Riktlinjerna bör bland annat ge vägledning i hur barnet ska bemötas, 
hur kontakten med föräldrar ska hanteras samt vilket stöd barnet bör få 
utifrån sin specifika situation och sina behov. Riktlinjerna bör även 
besvara de många praktiska frågor som kommer sig av att gömda och 
papperslösa barn saknar personnummer samt har ett behov av ano-
nymitet.
Det är av stor vikt att det enskilda barnet i så stor utsträckning som 
möjligt behandlas som andra barn. Skolan bör sträva efter att skapa en 
så normal situation som möjligt kring barnet. Detta gynnar barnet och 
minskar också risken att barnet drar till sig onödig uppmärksamhet.
Vidare är det mycket viktigt att staden säkerställer att vårdnadshavare 
vågar släppa i väg sina barn till skolan även om de har ett utvisnings-
hot hängande över sig och gömmer sig för myndigheterna. Rädsla för 
att polisen får kännedom om barnen och deras bostadsadress får inte 
vara en hindrande faktor.
De gömda och papperslösa barnen omfattas inte av skolplikten, 
vilket innebär att stadens skolor inte har i uppdrag att arbeta 



uppsökande för att nå dessa barn och säkerställa att de får den utbild-
ning de har rätt till. Barnen är också svåra att nå med information då 
deras familjer håller sig undan från myndigheterna.
Staden bör därför utveckla en informationsstrategi för hur barnen och 
deras vårdnadshavare ska nås med information om att barnen har rätt 
till utbildning samt hur detta verkställs i praktiken.
Gömda och papperslösa barns rätt till skola borde länge ha varit en 
självklarhet i ett land som vill stå upp för medmänsklighet, solidaritet, 
frihet och alla människors lika värde. Vi måste skapa en mer mänsklig 
stad och en stad där barnets rättigheter tas på allvar. Att säkerställa 
gömda och papperslösa barns rätt till skolgång är ett steg i den rikt-
ningen.
Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stadshus 
Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stadshus “



DN 17 okt2012:            vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Fackbok. Humaniora för alla

“Humanisterna kan göra världen bättre”
“Den nya boken ”Alltings mått” levererar en drabbande kritik 
mot politikernas snäva syn på humanistisk kunskap, skriver Sven-
Eric Liedman. Humaniora har stor betydelse för både demokrati, 
medicin och miljöfrågor.”

“När vi som individer ska säga vilka vi är berättar vi vår historia, på-
pekar Anders Ekström och Sverker Sörlin alldeles i början av sin bok 
”Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle”. Vi säger 
var vi kommer ifrån, vilka liv vi levt och vart vi tror oss på väg. Men 
på samhällsnivån är i dag historien som bortblåst. När man till exem-
pel talar om forskningspolitik eller skola finns det bara ett nu och ett 
sedan.
Påpekandet är en bra början: en ögonöppnare. Det finns över huvud 
mycket positivt att säga om denna bok. Den levererar drabbande kritik 
av den nu helt dominerande synen åtminstone bland politiker på vad 
forskning och högre undervisning kan och bör åstadkomma. Forsk-
ningsresultat ska snabbast möjligt omvandlas till produkter som 
slungas ut på världsmarknaden och ger Sverige konkurrensfördelar. 
Den högre utbildningen har till uppgift att leverera smarta specialister 
främst inom medicin och teknik. De väldiga mängder studenter vid 
universiteten som utbildar sig i andra riktningar är mer eller mindre 
bortglömda.
Därmed bortser de styrande från den högre utbildningens och forsk-
ningens uppgift att bidra till kunskapsspridningen och det demokratis-
ka samtalet i samhället. Här har inte minst humanister och samhälls-
vetare en självklar roll. Men den rollen tycks struken från rollistan.

Tvärtom talar många ihärdiga och högljudda röster om att många stu-
denter väljer ”fel utbildning”, och de som då hamnar i skottgluggen är 
förstås humanister.
På några laddade sidor gör författarna upp med den nonchalans inför 
det förflutna som kännetecknar många uttalanden (ledarsidorna ut-
pekas särskilt). Det är fråga om ”kronologisk chauvinism”, säger 
Ekström-Sörlin.
De båda författarna anlägger nu moteld. De vill komma bort från den 
entoniga klagan som så ofta hörs inifrån de humanistiska fakulteterna 
själva. De vill i stället koncentrera sig på framtida möjligheter och vad 
de kallar en ”humanioras görande sida”.
Först och främst vill de göra upp med föreställningen att humaniora 
sakta håller på att försvinna. De påpekar att antalet anställda vid de 
humanistiska fakulteterna är långt större än för femtio eller hundra år 
sedan. Humaniora har expanderat, låt vara inte så starkt som de flesta 
andra akademiska områden.
De vill också komma bort från den ensidiga koncentrationen på huma-
nister enbart vid universitet och högskolor. Det finns tusentals av deras 
sort på andra platser i samhället. De finns på bibliotek, i arkiv och 
museer, och de finns i den brusande medievärlden. På grund- och gym-
nasieskolor arbetar tusentals lärare som undervisar i ämnen som vi 
kallar humanistiska.
Till denna lista vill åtminstone jag också lägga de människor som 
utan att ha någon sorts humaniora till arbete odlar intressen i den rikt-
ningen, läser böcker skrivna av humanister, går på deras föreläsningar 
och föredrag och deltar i det stora samtal om konst och historia och 
filosofi som faktiskt pågår.
Tyvärr gör inte Ekström-Sörlin mycket av denna humaniora utanför 
akademin. Jo, några sidor här och där; men här finns så mycket mer att 



säga. Orostecknen är välbekanta: ett minskande utrymme på gymnasiet 
(undantag historia), krympande kultursidor, och en grymtande till-
fredsställelse över egen inskränkthet bland många ledande politiker. 
Statsministern och utbildningsministern kommer i sin läsning inte 
längre än till Camilla Läckberg …
Men annat artar sig bättre. Radions P 1 är en stark bastion för huma-
niora, P 2 spelar också en viktig roll, och Kunskapskanalen och Ut-
bildningsradion är utmärkta. Bildningsförbunden med ABF i spetsen 
har ett rikare bildningsprogram än för några årtionden sedan, och folk-
högskolorna är omistliga i den mån myndigheterna låter dem vara just 
folkhögskolor.
Så kan man fortsätta. Det finns mycket att glädja sig åt.
Sörlins och Ekströms bok har ett vackert huvudtema: humanister 
måste samarbeta mycket mer över fakultetsgränserna. Ja, de menar att 
detta redan är på gång i synnerhet ute i stora världen. De ger framför 
allt två exempel. Inom medicinen spelar humanister en allt viktigare 
roll genom sin kompetens inom etik men också estetik. Litteratur, 
konst och musik har visat sig vara en väg till tillfrisknande och hälsa.
Än viktigare är humanisternas roll inom miljöforskningen. Hur ska 
man till exempel kunna förklara de ihärdiga så kallade klimatförnek-
arna? Det är knappast glaciologernas område, däremot humanisternas. 
Specialister på människors idéer och övertygelser har här något viktigt 
att säga.
Sidorna om den humanistiska miljöforskningens framtida möjligheter 
är de mest inspirerande i boken. Här är i synnerhet Sörlin på sin mam-
mas gata. Som miljöhistoriker vet han verkligen vad han talar om.
Och läsaren, humanist eller ej, kan bara instämma i att miljöfrågorna 
tillhör våra viktigaste gemensamma angelägenheter.

Möjligen kan denne läsare också känna en lätt irritation över att 
tidigare svenska insatser berörs så ytligt. Nog vore det göteborgska 
Centrum för tvärvetenskap värt att framhålla? Grunden lades för mer 
än 40 år sedan av latindocenten Emin Tengström och fysikerna Thure 
Eriksson och Karl-Erik Eriksson. Miljöforskningen är förvisso långt 
mer avancerad i dag. Men det krävdes också mer förutseende att inse 
områdets betydelse år 1970 än 2012.
Över huvud är Ekström och Sörlin måna om att framstå som om de 
överbringade ljuset till Sverige. Tidigare debatter om humaniora 
avfärdas som inåtvända och bristande i samhällsengagemang. Det blir 
besynnerligt när volymen ”Humaniora på undantag?” ( 1978) kommer 
på tal. Här är jag visserligen part i målet, eftersom det var jag som 
skrev den långa inledande texten. Men nog var vi engagerade? Vi 
skulle ju förändra världen! Ekström och Sörlin har förstrött bläddrat i 
förordet och hittat ordet ”förfall”. Alltså var vi på samma linje som 
Svante Nordin med sin ”Humaniora i Sverige” (2008)! Men i den 
boken utpekar Nordin samma ”Humaniora på undantag?” som själva 
syndafallet i svensk humaniora, varefter humanisterna bara kunde 
drivas ut ur det paradis där Fredrik Böök och Axel Hägerström en 
gång vistats.
Och vi som ville bidra till en ny början.
Men ”Alltings mått” förtjänar att läsas för sina förtjänsters och inte för 
sina bristers skull. Dess budskap är lika enkelt som viktigt: Nu gäller 
det att samla krafterna inför framtiden! Området för angelägna insatser 
där humaniora kan spela en viktig roll är större än någonsin.
Låt oss alltså blicka framåt.
Sven-Eric Liedman 
“Anders Ekström & Sverker Sörlin ”Alltings mått. Humanistisk 
kunskap i framtidens samhälle” Norstedts “
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Framtidens migration
Underlagsrapport 5 till Framtidskommissionen

Samtliga underlagsrapporter finns att ladda ned gratis på
www.framtidskommissionen.se eller kan beställas från Fritzes 
kundtjänst.

Förord
Sverige är på många sätt ett bra land att leva och verka i men historisk 
framgång är ingen garanti inför framtiden. Både Sverige och världen 
står inför stora utmaningar på olika områden. För att Sverige ska 
kunna vara fortsatt framgångsrikt ställs det därför stora krav, inte minst 
på analysen av olika förändringsprocesser och vilka utmaningar de för 
med sig.

Mot den bakgrunden tillsatte regeringen i november 2011 Framtids-
kommissionen med syfte att identifiera de samhällsutmaningar som 
Sverige står inför på längre sikt. Den här rapporten är ett underlag till 
Framtidskommissionen.

Tre av Framtidskommissionens delutredningar handlar om utmaningar 
som är kopplade till demografiska förändringar, integrationen av 
människor med ursprung i andra länder och den sociala sammanhåll-
ningen. I samtliga dessa avseenden är frågan om den framtida invand-
ringen central – såväl omfattningen av den framtida in- och utvand-
ringen som från vilka länder och bakgrunder människor kommer. 
Samtidigt är det oerhört svårt att göra tillförlitliga prognoser om den 
framtida invandringen.

Mot den bakgrunden analyserar den här rapporten både den historiska 
och den troliga framtida in- och utvandringen i Sverige, faktorer som 
påverkar in- och utvandringen samt frågan om huruvida Sverige kan 
förbli attraktivt som invandringsland i framtiden. Utifrån detta möjlig-
gör rapporten en förnyad diskussion om framtida utmaningar kopplade 
till demografin, integrationen och den sociala sammanhållningen.

Rapporten har författats av Eskil Wadensjö, professor vid Institutet för 
social forskning vid Stockholms universitet.

Kontaktperson på Framtidskommissionens kansli har varit ämnessak-
kunnige Patrick Joyce. Författaren svarar helt och hållet själv för
innehållet i rapporten.

Stockholm i november 2012

Jesper Strömbäck
Huvudsekreterare och kanslichef för Framtidskommissionen

http://www.framtidskommissionen.se
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12 Sammanfattning
Vi inledde med att gå tillbaka i tiden och försöka tänka oss hur man 
skulle kunna göra prognoser 25 eller tio år framåt i tiden från tidigare 
år. Vi såg då att det även under relativt korta perioder händer mycket 
som påverkar den internationella migrationen och som det rimligen 
inte hade gått att förutsäga. Det gäller både den politiska och den eko-
nomiska utvecklingen. Det finns ingen anledning att tro att sådana 
händelser inte kommer att inträffa i framtiden.

Vad gäller arbetskraftsinvandringen är arbetsmarknadsläget och den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige avgörande för omfattningen.
Finns det lediga platser är det möjligt att rekrytera arbetskraft. Många 
länder har betydligt lägre löner än Sverige och kommer med all sanno-
likhet att ha det också 2060 i slutet av prognosperioden. Vilka länder 
arbetskraftsinvandrare kommer från beror i sin tur på hur utvecklingen 
är i andra länder; om ett land har hög arbetslöshet söker sig fler till 
andra länder där det finns möjligheter att få arbete.

Viktigt är också hur regleringen av arbetskraftsinvandringen ärutfor-
mad. En omfattande och eventuell utökad gemensam arbetsmarknad
leder till mer migration. Viktigt är också vilka regler som gäller för 
dem som vill komma från länder utanför den gemensamma arbets-
marknaden. Om Sverige hamnar i ett ekonomiskt krisläge, blir arbets-
kraftsinvandringen självklart mindre omfattande.

Flyktinginvandringens omfattning bestäms av olika händelser i andra 
länder – inbördeskrig, krig, förföljelse av olika grupper – men också 
politiken i Sverige och andra länder – länder som är alternativa mål för 
flyktingarna. Om de händelser som leder till flyktingströmmar inträffar 
i länder nära Sverige leder det i regel till att fler kommer än om hän-



delserna inträffar i mer avlägsna delar av världen. Fler kommer också 
till Sverige om det redan finns personer från dessa länder bosatta i 
Sverige. Samma osäkerhet som gäller för politiska flyktingar gäller för 
klimatflyktingar.

Hur många studerande som kommer till Sverige beror dels på avgifts-
nivån för studier, dels på hur möjligheterna är i andra länder – både i 
hemlandet och i andra alternativa länder för studier.

Anhöriginvandringen bestäms i huvudsak av två faktorer: hur många 
som tidigare har invandrat till Sverige och som finns kvar i landet 
samt vilka regler som gäller för vilka anhöriga som är berättigade att 
komma.

Att inkomster utjämnas mellan olika länder kan ha både en positiv och 
en negativ effekt för migrationens omfattning. Om inkomsterna blir 
mycket lika i två länder kommer arbetskraftsmigrationen att fortsätta 
mellan dem men på en relativt låg nivå. Om inkomstskillnaderna blir 
mindre mellan länder med mycket olika inkomster genom att inkoms-
terna stiger mer i låginkomstländerna än i höginkomstländerna kan det 
leda till att fler migrerar, eftersom fler kan få en utbildning som gör att 
de kan få arbete i ett annat land och fler kan finansiera migrationen. 
Skillnaderna mellan inkomsterna i Sverige och inkomsterna i länder
som har medel-HDI och lågt HDI är så pass stora att de knappast 
kommer att utjämnas ens fram till 2050. Däremot blir det allt fler i 
dessa länder som har en utbildning som gör att de kan finna arbete i 
andra länder, däribland Sverige. Om det finns efterfrågan på arbets-
kraft i Sverige, bör det därför gå att också i fortsättningen rekrytera 
arbetskraft från andra länder. Samma förhållanden gäller andra länder i 
Europa, som ligger på ungefär samma ekonomiska utvecklingsnivå 
som Sverige.

För att kunna göra riktigt bra prognoser för invandringen behövs bra 
prognoser för den ekonomiska utvecklingen i första hand i Sverige 
men också för andra länder (utvandringsländer och alternativa invand-
ringsländer), den politiska utvecklingen i andra länder (i vilka länder 
kommer det att hända saker som leder till flyktingströmmar?) och hur 
regleringen av den internationella migrationen kommer att utvecklas i 
Sverige och andra länder. Det är självklart att det inte går att göra 
säkra bedömningar vad gäller allt detta. Men det hindrar inte att det är
av värde att det görs prognoser av invandringen – prognoser som
dock regelbundet behöver revideras.

Utvandringen är lättare att prognostisera givet att det finns kunskap om 
invandringen tidigare år, men eftersom det är svårt att prognostisera 
invandringen blir det också svårt att göra prognoser för utvandringen 
bland dem som är utlandsfödda. Det är i viss mening lättare att förutse 
utvecklingen av utvandringen bland dem som är födda i Sverige, då 
utvecklingen av storleken av denna del av befolkningen är lättare att 
bedöma. Benägenheten att flytta från Sverige kan dock variera med 
förhållandena i de länder som personer födda i Sverige framför allt 
flyttar till. 
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Sammanfattning

Arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans har 
tydliga beröringspunkter med andra politiska frågor, främst arbetet 
med mänskliga rättigheter, ekonomisk politik, invandringspolitik, 
integrationspolitik och diskrimineringspolitik.

En grundläggande princip i internationella mänskliga rättighetskon-
ventioner liksom i svensk lagstiftning är att alla, utan åtskillnad, ska ha 
lika rättigheter och möjligheter. Främlingsfientlighet är en omständig-
het som kan förhindra att Sverige lever upp till den principen.

Främlingsfientligheten påverkas bland annat av hur framgångsrik den 
ekonomiska politiken och integrationspolitiken är. Om politiken miss-
lyckas finns en risk att personer med utländsk bakgrund eller personer 
som tillhör minoritetsgrupper görs till syndabockar.

Det specifika arbetet mot främlingsfientlighet kan därför inte ses iso-
lerat från andra politikområden. Det är omöjligt att med attitydpåverk-
ande åtgärder kompensera en misslyckad ekonomisk politik eller 
integrationspolitik. De åtgärder som diskuteras i utredningen kan 
därför i bästa fall förstärka arbetet mot främlingsfientlighet, men kan 
aldrig bli mer än en liten del av en total politik i detta syfte.

Utredningens titel, "Främlingsfienden inom oss", motiveras av att det 
stora hotet mot utsatta grupper inte är de extrema grupperna utan de 
många människorna. Även i dag gör sig många skyldiga till olika 
former av vardagsrasism. Med fel signaler från ledande politiker kan 
den snabbt växa till svårare former av främlingsfientlighet. Historiska 
erfarenheter från såväl andra länder som Sverige är varnande exempel. 
Arbetet mot mer brutala former av främlingsfientlighet måste börja 
med den främlingsfientlighet som finns i vardagen. Vi måste börja med 
oss själva.

I utredningen framförs tio förslag till åtgärder

Diskrimineringsombudsmannen
Det klargörs att Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag 
innefattar att följa och analysera utvecklingen av arbetet mot 
främlingsfientlighet och andra former av intolerans och att DO ska 
fungera som en pådrivande kraft och en kunskapsbas för andras arbete 
med dessa frågor.

Antidiskrimineringsbyråer i varje län/region
Det ska finnas minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län/region. 
Byråer finns i dag i 14 län, sju län saknar byråer. Det statliga stödet 
föreslås öka.

http://regeringen.se/download/e563007c.pdf?major=1&minor=203123&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/e563007c.pdf?major=1&minor=203123&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
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Forum för levande historia informerar om islamofobi
Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om 
islamofobi. FLH har redan tidigare gjort vissa punktinsatser kring 
islamofobi. Nu föreslås att det vid sidan av Förintelsen och kommu-
nismens brott mot mänskligheten ska vara en prioriterad fråga för 
myndigheten.

Forum för levande historia informerar om främlingsfientlighet 
Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om 
främlingsfientlighet i Sveriges moderna historia. Det är angeläget att 
svenska skolungdomar får kunskaper om att även Sverige och 
svenskarna har gjort sig skyldiga till övergrepp mot mänsklig värdig-
het.

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att ge projektbidrag och så 
småningom verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att 
motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans på 
nätet.

Quick response-funktion
En så kallas quick response-funktion får ett långsiktigt statligt stöd för 
att kunna bevaka medierna när det gäller vad som skrivs och sägs om 
invandrare, integration och främlingsfientlighet.

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) får i uppdrag 
att göra en utvärdering av pågående forskning inom området 
Internationell Migration Etniska Relationer (IMER) och bedöma om 
ytterligare satsningar bör ske.

Lärarlyft med inriktning på mänskliga rättigheter
En särskild satsning görs på fortbildning av lärare med inriktning på 
mänskliga rättigheter. Fortbildningen bör syfta till att stärka både sak-
kompetensen och metodkunskapen.

Skolinspektionen
Skolinspektionen får i uppdrag att inom ramen för sin löpande tillsyn 
och sina kvalitetsgranskningar av arbetet med demokrati och 
värdegrund och mot kränkningar redovisa hur attityder till 
främlingsfientlighet och andra former av intolerans utvecklas och hur 
arbetet mot främlingsfientlighet fortlöper i skolorna.

Sveriges Kommuner och Landsting
Regeringen träffar en överenskommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) om att rekommendera de lokala brottsförebyggande 
råden att ta upp hatbrott på sin agenda samt att regeringen uppdrar åt 
berörda statliga myndigheter att förbättra statistiken över anmälningar 
av hatbrott och vad som händer med dessa i rättsprocessen.
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Sammanfattning 

Uppdrag, begränsningar, tillvägagångssätt 
Arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans har 
tydliga beröringspunkter med andra politiska frågor, främst arbetet 
med mänskliga rättigheter, ekonomisk politik, invandringspolitik, inte-
grationspolitik och diskrimineringspolitik. 

En grundläggande princip i internationella mänskliga rättighetskon-
ventioner liksom i svensk lagstiftning är att alla, utan åtskillnad, ska ha 
lika rättigheter och möjligheter. Främlingsfientlighet är en omständig-
het som kan förhindra att Sverige lever upp till den principen. 

Främlingsfientligheten påverkas bland annat av hur framgångsrik den 
ekonomiska politiken och integrationspolitiken är. Om politiken miss-
lyckas finns en risk att personer med utländsk bakgrund eller personer 
som tillhör minoritetsgrupper görs till syndabockar. 

Det specifika arbetet mot främlingsfientlighet kan därför inte ses 
isolerat från andra politikområden. Det är omöjligt att med attitydpå-
verkande åtgärder kompensera en misslyckad ekonomisk politik eller 
integrationspolitik. De åtgärder som diskuteras i utredningen kan 
därför i bästa fall förstärka arbetet mot främlingsfientlighet, men kan 
aldrig bli mer än en liten del av en total politik i detta syfte. 

Utredningens titel, ”Främlingsfienden inom oss”, motiveras av att det 
stora hotet mot utsatta grupper inte är de extrema grupperna utan de 
många människorna. Även i dag gör sig många skyldiga till olika 
former av vardagsrasism. Med fel signaler från ledande politiker kan 
den snabbt växa till svårare former av främlingsfientlighet. Historiska 
erfarenheter från såväl andra länder som Sverige är varnande exempel. 

Arbetet mot mer brutala former av främlingsfientlighet måste börja 
med den främlingsfientlighet som finns i vardagen. Vi måste börja med 
oss själva. 

Varför främlingsfientlighet 
Begreppet främlingsfientlighet används i utredningen för att uttrycka 
en generaliserad intolerans som kan avse såväl rasism i biologisk eller 
kulturell mening som religiös intolerans. Den kan ta sig uttryck i atti-
tyder, kulturella föreställningar och handlingar, där handlingarna kan 
vara såväl diskriminering som våld. Begreppet används både i direk-
tiven till utredningen och i betänkandet, men är inte oproblematiskt. 
Det förutsätter att några betraktas som främlingar, det vill säga som 
annorlunda. Användningen av begreppet kan bidra till att relationerna 
mellan grupper låses fast medan det som upplevs som främmande i 
själva verket är något i hög grad rörligt. Det upprättas genom aktiv 
handling och är inget naturligt. 

Varje negativ värdering av vad som uppfattas som främmande kulturer 
eller kulturyttringar behöver inte vara ett uttryck för främlingsfient-
lighet. FN:s mänskliga rättigheter är en bra måttstock då kulturytt-
ringar ska värderas. Det som strider mot de mänskliga rättigheterna 
kan fördömas. Men de mänskliga rättighetskatalogerna ger inte svar på 
allt. 

Att fördöma hedersvåld eller välkomna förslag om förbud mot barn-
äktenskap kan inte rimligen ses som främlingsfientligt. Ofta handlar 
det om att ta ställning i en konflikt inom en etnisk grupp, inte mellan 
svenskfödda och utrikesfödda. Man kan vara för en restriktiv invand-
ringspolitik utan att det är ett uttryck för främlingsfientlighet. Avgöran-
de är vilka motiv man har. 



Många förknippar främlingar med personer med ursprung i andra län-
der. Men främlingen kan också vara en person som är född mitt ibland 
oss, till och med vara en av oss. Som främlingar har historiskt sett 
många betraktats som har varit födda i Sverige av svenskfödda föräld-
rar, såsom samer, romer, resande, judar och tornedalingar men också 
till exempel utvecklingsstörda. De har till exempel förbjudits att tala 
sitt modersmål, steriliserats eller haft restriktioner i sin bosättning eller 
näringsutövning. Det har handlat om en officiellt sanktionerad främ-
lingsfientlighet. Trots det avses med främlingar i utredningen huvud-
sakligen personer med utländsk bakgrund. 

En negativ inställning till sådana som betraktas som främlingar kan ha 
sin grund i allt från fördomar och stereotypa föreställningar till en 
genomtänkt ideologi som pekar ut grupper av främlingar som hot mot 
den egna gruppen. 

Främlingsfientlighet som officiell politik har det funnits inslag av i 
svensk historia, men än tydligare i Nazityskland, i apartheidpolitikens 
Sydafrika eller de amerikanska sydstaterna. Även om få svenskar 
accepterade våldet i Nazityskland fanns också i Sverige ett antisemi-
tiskt bakgrundsbrus som på 1930-talet manifesterades i bland annat en 
mycket restriktiv flyktingpolitik. Utvecklingen i Nazityskland lär oss 
också hur helt vanliga människor kan se på eller till och med delta i 
dödande när politiska auktoriteter begär det. Att människorna tenderar 
att följa sina ledare även när det handlar om en politik som kränker 
mänsklig värdighet finns flera exempel på också i svensk historia. Man 
kan därför inte hävda att främlingsfientlighet är ett fenomen begränsat 
till extrema grupper. Det finns en potentiell främlingsfiende inom oss 
alla. 

Självfallet finns det också främlingsfientlighet som på inget sätt är 

sanktionerad av statsmakten. Andelen personer i befolkningen som 
hyser tydligt främlingsfientliga åsikter uppgår i dagens Sverige till i 
storleksordningen fem procent. En mindre del av denna opinion är på 
olika sätt aktiv i organisationer som öppet förespråkar främlingsfient-
lighet och rasism. 

Bakom främlingsfientliga attityder finns såväl individuella som kon-
textuella faktorer. Främlingsfientligheten tenderar till exempel att öka 
med ökad arbetslöshet, särskilt i grupper som känner sig utsatta för 
konkurrens från dem som betraktas som främlingar. Det kan också 
finnas en ”institutionell främlingsfientlighet”, attityder och värderingar 
som ”sitter i väggarna” på exempelvis en arbetsplats och som gör att 
människor uppträder diskriminerande. Den viktigaste individuella 
faktorn är utbildning. Med högre utbildning minskar risken för främ-
lingsfientliga attityder. 

Främlingsfientlighet förutsätter kategorisering av människor. Kate-
gorisering kan göras av rationella skäl, till exempel när förmåner ska 
fördelas. Då behöver man kriterier för att veta vilka som är berättigade 
och inte. Med andra kriterier blir också kategorierna annorlunda. Det 
beror på att människor samtidigt tillhör flera olika kategorier och har 
olika sociala identiteter, till exempel med avseende på medborgarskap, 
bostadsort, geografiskt ursprung, kön, klass, politiska åsikter, yrken, 
anställningar, intressen och så vidare. När individer kategoriseras i 
etniska grupper är ofta ursprungslandet kriteriet för kategoriseringen, 
men inte sällan tillskrivs alla i kategorin andra egenskaper baserade på 
stereotypa föreställningar om den etniska gruppen. 

Kategorisering efter etnisk tillhörighet, innebär att man fokuserar på 
det som skiljer grupper åt, exempelvis födelseland. Men man bortser 
från de stora variationer som finns inom respektive grupp och de stora 



likheter som finns mellan grupperna och mellan individer i respektive 
grupp. En rad frågor av allmänmänsklig natur ställs människor inför 
oavsett vilken etnisk grupp de kategoriseras i. 

Etnicitet är ett oklart begrepp. Det finns över tio kriterier som av 
forskare har använts för att bestämma vad som är en etnisk grupp. In-
delningen av mänskligheten i tydliga etniska, eller kulturella, enheter 
är i hög grad en social konstruktion. I själva verket har alla människor 
ett gemensamt ursprung i Afrika även om det var cirka 60 000 år sedan 
som de första interkontinentala resenärerna tog sig över sundet Bad-
Al-Mandab och började sprida sig ut över världen. Men människor har 
sällan isolerats i avskilda enklaver utan snarare ingått i nätverk med ett 
livligt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Just det har varit en viktig 
förut-sättning för den utveckling som har skett. 

Även om etniska grupper är en social konstruktion kan känslan av 
etnisk tillhörighet ibland vara stark. Den förstärks, eller kan till och 
med skapas, under yttre hot. 

Med ökad migration i världen är det fler och fler individer som känner 
stark lojalitet med flera etniska grupper och kulturer. De befinner sig i 
vad som kallas transnationella rum. 

Från främlingsfientligt håll hävdas ofta inte bara att världen är indelad 
i tydliga etniska och kulturella enklaver utan också att människor 
präglas så starkt av den kulturella miljö de växer upp i att de inte kla-
rar av att leva i en annan. Det påstås också att möten mellan människor 
från olika kulturer obevekligt leder till konflikter. 

Erfarenheten visar emellertid att olika etniska grupper mycket väl kan 
leva sida vid sida utan att det med någon automatik leder till konflikter. 

Att det finns olika grupper i ett land är inte i sig något problem, utan 
det är vad människorna själva och deras ledare gör av det som avgör 
om grupperna ska leva i fred eller, i värsta fall, utkämpa blodiga stri-
der. All erfarenhet visar också att människor är flexibla. De har goda 
förutsättningar att leva ett gott liv i många olika kulturella inram-
ningar. Varje kulturell miljö erbjuder dessutom inte bara en sorts liv 
utan många olika alternativ. 

Svensk kultur är ett bra exempel på det. Den rymmer en stor mångfald. 
Det finns mycket litet i svensk kultur som är unikt svenskt. Det mesta 
har vuxit fram och formats i samspel med omvärlden. Den svenska 
nationen som vi i dag känner den har bara hundra år på nacken. Under 
mer än 600 år, fram till år 1809 ingick Finland i det svenska riket, 
under nästan hundra år fram till år 1905 var Norge en del av det. 
Under stormaktstiden 1611–1718 var en majoritet av befolkningen 
inom det svenska rikets gränser inte svensktalande. Det är lätt att 
förstå att detta utbyte med omvärlden har satt djupa spår i det vi i dag 
uppfattar som svensk kultur. 

Men hur man än definierar kultur måste också konstateras att den 
ständigt utvecklas. Det gäller den fysiska kulturmiljön men också 
värderingarna. Många värderingar som i Sverige under de senaste 
årtiondena har manifesterats i politiska beslut, såsom individuell 
beskattning, föräldraförsäkring med pappamånader, rätt till abort, 
förbud mot barnaga, rätt för homosexuella att ingå äktenskap och rätt 
för asylsökande med skyddsbehov att få uppehållstillstånd, var 
otänkbara bara några årtionden tidigare. I dag uppfattas de av många 
som ”typiskt svenska”. Selektiv glömska är en viktig ingrediens i 
byggandet av självbilden. 

Berättelserna om vad svenskarna och svenskhet är visar en häpnads-



väckande brist på konsistens och sammanhang. Det vore fundamentalt 
fel att i dem leta efter trovärdiga beskrivningar av hur den nationella 
identiteten egentligen ser ut. Svensken kan i själva verket fungera som 
spegel för flera olika betraktare. Var och en kan välja sin karaktär efter 
behov – inom mycket vida ramar. Slutsatsen blir att svenskhet är 
mångfald, en i alla avseenden rik kultur. Den insikten är inte svårt att 
tillgodogöra sig när det gäller den egna kulturen. Om andra kulturer 
tenderar vi att ha mer stereotypa föreställningar. Men mångfald och 
rikedom gäller också dem. Den insikten är viktig för att vi ska lyckas 
övervinna våra stereotypa föreställningar om andra. 

Stereotypa föreställningar om andra grupper skapas ofta genom 
medierna. Hela gruppen invandrare kan ibland klumpas ihop och på-
ståenden göras om hur de är. Påståenden om studieframgångar, yrken 
eller kriminalitet kan beskrivas nästan som egenskaper hos gruppen. I 
själva verket är bilden naturligtvis långt mer nyanserad, men nyanser-
na kan försvinna i medielogikens skugga. Det är därför viktigt att lära 
sig se variationerna i andra kulturer och att upptäcka individerna med 
sina många olika sociala identiteter i olika grupper. 

Sverige har en lång historia av övergrepp på mänsklig värdighet. Även 
efter demokratins genombrott har sådana kunnat genomdrivas med 
folkligt stöd. Det har drabbat såväl grupper inom landet, såsom samer, 
finnar och resande, som grupper som har kommit utifrån, såsom judar 
och romer. Från Carl von Linné och fram till början av 1900-talet då 
det rasbiologiska institutet efter ett riksdagsbeslut grundades i Uppsala 
hade rasismen ett starkt fäste i Sverige. Steriliseringspolitiken, som 
kan ses som ett konkret resultat av den politiken, kulminerade först 
årtiondet efter kriget. 

Främlingsfientliga och intoleranta attityder 
Att mäta främlingsfientliga och intoleranta attityder är omgärdat med 
en rad svårigheter. När opinionsmätningar ligger till grund för bedöm-
ningarna är resultaten mycket känsliga för hur frågorna ställs och hur 
svaren tolkas. Anmälningsbenägenheten vid brott och diskriminering 
kan variera med exempelvis vilken massmedial uppmärksamhet före-
teelserna har, om de som drabbas vet hur de ska bära sig åt och vad de 
tror om effekterna. Det är därför svårt att bedöma hur väl förekomsten 
och utvecklingen av anmälda fall speglar verkligheten. Att ställa frågor 
till individer och grupper som riskerar att drabbas av främlingsfientliga 
handlingar kan ge besked, men undersökningar är ofta kvalitativa (ett 
fåtal tillfrågade) och gör det omöjligt att säga något om omfattningen. 

Med alla dessa reservationer kan ändå vissa förhållanden konstateras. 
Det finns problem med främlingsfientliga attityder och handlingar i 
Sverige. Situationen är ungefär som i Europa i övrigt, möjligen något 
ljusare. Men åtskilliga personer som är invandrare eller tillhör minori-
tetsgrupper har egna erfarenheter av vardagsrasism. På offentliga 
platser och institutioner utsätts dagligen ungdomar med mörk hudfärg, 
kvinnor med huvudduk och romska kvinnor i traditionella kläder för 
sådan. Denna utbredda vardagsrasism avspeglas inte i brottsanmäl-
ningar till polisen eller diskrimineringsärenden till Diskriminerings-
ombudsmannen (DO). Den kan inte heller avläsas i de många under-
sökningar som genomförts under det senaste decenniet om befolk-
ningens attityder till invandring, invandrare, mångkultur, muslimer, 
judar och romer. 

Den grupp som är negativ till islam och muslimer har minskat över tid 
men är fortfarande relativt stor, kanske upp till hälften av befolk-
ningen. Samtidigt finns det skäl att tro att långt ifrån alla som är nega-
tiva är det av ideologiska skäl. I de flesta fall torde det handla om 



osäkerhet och okunskap. Opinionsutvecklingen kan tolkas så att när 
fler har personliga erfarenheter av möten med muslimer i arbetslivet 
eller grannskapet minskar rädslan och ökar nyfikenheten. Med ökade 
kunskaper, förvärvade framförallt genom egna erfarenheter och möten 
med personer med muslimsk tro, finns hopp om att attityder ska 
påverkas mot ökad respekt och förståelse. 

Det finns också andra positiva trender att peka på. Färre är negativa till 
invandring i dag än för 20 år sedan. Antisemitismen möter ett starkt 
motstånd i breda befolkningslager. Många individer och grupper bland 
invandrare och minoriteter finner sig väl till rätta i Sverige och möter 
inte kränkningar och diskriminering. 

Spridningen av främlingsfientliga budskap 
Hur framgångsrikt man kan sprida främlingsfientliga budskap i ett land 
beror till stor del på det politiska debattklimatet. Här har ledande poli-
tiker ett stort ansvar. Inte minst efter Nazitysklands övergrepp på judar 
och andra grupper finns ett slags antirasistisk norm i Europa. Det är 
ingen tillfällighet att även den som vill ge uttryck åt främlingsfientliga 
idéer gärna börjar med att säga ”Jag är inte rasist, men …”. Främlings-
fientliga grupperingar anstränger sig också ofta för att rensa bort den 
rasistiska stämpeln i sina försök att locka väljare. 

Samtidigt försöker främlingsfientliga krafter ibland hävda att antira-
sism bara är ett uttryck för ”politisk korrekthet”. Det är, menar de, 
förbjudet att säga vad man egentligen tycker. Det är riktigt att språk-
bruket har förändrats. Förolämpande uttalanden om personer med 
annan etnisk tillhörighet men också om exempelvis kvinnors kropps-
former eller personer med CP (cerebral pares) accepteras inte på 
samma sätt som tidigare. Värderingar förändras, samhällen utvecklas 
och därmed språk och beteenden. Det är inte något utslag av politisk 

korrekthet utan av sociala och politiska framsteg. Ingen har påtvingat 
våra samhällen dessa sociala regler utan de har vuxit fram i öppen 
diskussion och medborgerlig konsensus. Att vara politiskt korrekt i 
denna mening är inte fel, det är att bidra till civilisatoriska framsteg. 

Främlingspolitiska partier är i dag representerade i en rad parlament i 
Europa, även i Sveriges riksdag. Partierna förenas av sitt motstånd mot 
invandring och invandrare, de misstror EU. De för en antietablisse-
mangsretorik och påstår sig företräda ”vanligt folk”. Deras ideologi är 
ofta vad som brukar kallas etnopluralistisk, det vill säga de anser att 
kulturer och etniska grupper ska hållas åtskilda och att kulturblandning 
är skadlig. De är i dag framförallt fientligt inställda till islam och 
muslimer. 

Sverigedemokraterna som sedan valet år 2010 är representerade i 
Sveriges riksdag har gjort vissa ansträngningar att tvätta bort sitt 
rasistiska förflutna och sin främlingsfientliga stämpel, men det råder 
ingen tvekan om att de hör hemma i den familj av främlingsfientliga 
partier som finns i Europa. Övriga partier och organisationer i Sverige 
är små men kan, inte minst genom att utnyttja Internet, i vissa fall få 
ett relativt stort genomslag. 

Internet är den viktigaste kanalen för främlingsfientliga organisationer 
och individer att nå ut till en bred publik. Med knappa resurser är 
Internet också en effektiv kanal. Extremhögern har varit skicklig på att 
utnyttja Internet och till och med fungerat som något av trendsättare. 

Det finns över hundra främlingsfientliga hemsidor i Sverige. Var tion-
de person under 30 år har under det senaste året besökt någon sådan. 
Mest aktiva är personer upp till 20 år. En av de större nyhetssajterna, 
avpixlat.info, hade i juni 2012 över 200 000 unika besökare per vecka. 



Sveriges största rasistiska forum, nordisk.nu, har över 20 000 registre-
rade medlemmar. Det som för många är lockande med Internet är att 
man kan tycka under anonymitetens skydd. Det har heller aldrig tidi-
gare varit så lätt för personer med främlingsfientliga åsikter att få kon-
takt med likasinnade. 

Det förekommer inlägg på Internet som strider mot lagen, men polisen 
har svårt att komma åt dem då servrarna ofta är placerade i USA där de 
åtnjuter ett starkt skydd. Internationella diskussioner pågår om ett ökat 
samarbete över nationsgränserna för att komma åt it-brottslingar. För 
att närmare samarbete över Atlanten krävs sannolikt en överenskom-
melse på högsta politiska nivå. 

Efter händelserna i Norge sommaren 2011 har de etablerade medierna 
blivit mer återhållsamma med att tillåta kommentarer på sina hem-
sidor. Det finns dock mer att göra på det området. 

Internet kommer att förbli en viktig arena för politisk debatt. Även om 
man skulle lyckas bli effektivare på att komma åt brottslig verksamhet, 
till exempel hets mot folkgrupp eller förtal, kommer fullt lagliga främ-
lingsfientliga uttalanden att florera. Det är därför angeläget att balanse-
rande krafter kan etableras på nätet. 

Den grupp som i dag är det viktigaste målet för främlingsfientliga an-
grepp är islam och muslimer. Den teknik som används av islamfient-
liga krafter är att lyfta fram enstaka, ofta extrema, händelser och indi-
vider och hävda att de är representativa för islam och alla muslimer. 

De påstås att muslimer föder så många barn att de snart kommer att 
vara i majoritet i stora delar av Västeuropa. I verkligheten går födelse-
talen ner även i muslimska länder och i till exempel Sverige anpassar 

sig muslimer till vad som gäller för kvinnor med svensk bakgrund. 
Höga födelsetal har mindre med religion att göra än med fattigdom. 

Bilden av att alla muslimer tycker likadant stämmer inte med verk-
ligheten. Det finns många islam och muslimer har olika åsikter och 
lever olika liv. Muslimer anpassar sig som andra till de samhällen de 
lever i. Unga svenska muslimer uppfattar ofta jämställdhet mellan 
könen, demokrati och tolerans, som islamska värderingar. Flertalet 
muslimska församlingar i Sverige spelar en aktiv roll i civilsamhället 
och deltar i aktiviteter med till exempel kristna församlingar. Imamer 
som predikar en mer extrem hållning tillhör undantagen. 

Inom islam pågår en livlig debatt om hur Koranen ska tolkas. Det finns 
konservativa muslimer som vill återgå till gamla tolkningar av Kora-
nen, men det finns också en stor grupp som verkar för förnyelse. Det 
finns muslimer som för 20 år sedan ansåg att islam var oförenligt med 
västerländsk demokrati, men som i dag hävdar att demokrati är 
islamskt. Många muslimer vill se en omtolkning av Koranen och en 
anpassning till dagens realiteter. 

Kvinnornas situation inom islam är många gånger problematisk. Men 
det finns muslimska feminister som arbetar för en förändring. Utveck-
lingen går långsamt, men i dag har flickor, trots protester från många 
konservativa muslimska män, fått tillgång till utbildning och utgör 
hälften av eleverna i en majoritet av muslimska länder. 

Felet är inte den kritik islamfientliga krafter riktar mot vissa extrema 
företeelser. Det finns ofta starka sakliga skäl för den kritiken. Felet är 
att de utifrån dessa företeelser generaliserar om islam och muslimer. 
Det är ett uttryck för just stereotypa föreställningar. 



Arbetet mot främlingsfientlighet 
Utgångspunkten för mycket av det arbete mot främlingsfientlighet som 
sker i Sverige och Europa är de internationella människorättskonven-
tionerna: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
flera FN-konventioner, främst konventionen om avskaffande av alla 
former av rasdiskriminering, och Europakonventionen. Grundprinci-
pen i alla dessa dokument är att alla ska ha tillgång till rättigheterna 
utan åtskillnad av något slag. 

Om omfattande arbete pågår i alla europeiska länder, även i Sverige. I 
svensk lagstiftning följs principerna från de internationella konventio-
nerna upp. Det gäller både regeringsformen och olika speciallagar, 
såsom brottsbalken och diskrimineringslagen. 

Flera statliga myndigheter är verksamma inom området, i första hand 
Diskrimineringsombudsmannen, som övervakar diskrimineringslagen 
och arbetar med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. 

I två tredjedelar av Sveriges län finns lokala antidiskrimineringsbyrå-
er som drivs av frivilligorganisationer med statligt stöd. De ger råd och 
stöd till människor som blivit diskriminerade. 

Forum för levande historia främjar demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och kommunismens brott 
mot mänskligheten. Med ökade kunskaper om historien ska intolerans 
i dag motverkas. 

Även i många av landets 290 kommuner pågår olika aktiviteter. Det 
finns ett par nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommuner rörande 
arbetet för mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet. 

Det finns också ett stort antal frivilligorganisationer som gör omfattan-
de insatser mot främlingsfientlighet. Bland dem kan särskilt nämnas 
Stiftelsen Expo, Svenska Kommittén Mot Antisemitism och Exit. 
Även folkbildningsorganisationerna ägnar dessa frågor stor uppmärk-
samhet. Många organisationer finansierar en stor del av sin verksamhet 
med statliga projektbidrag från Ungdomsstyrelsen och Allmänna arvs-
fonden och organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen. 

Genom att arbetet sker starkt decentraliserat kan det förankras i lokala 
problem och förhållanden. Det är ofta en viktig förutsättning för fram-
gång. 

Skola mot främlingsfientlighet 
Skolan har i sina regelverk – främst skollagen och läroplanerna – 
tydligt uttalade uppgifter att både förmedla kunskaper om demokrati 
och grundläggande värderingar och att forma en miljö där ingen 
kränks eller diskrimineras och där alla elever får möjligheter att ut-
vecklas till goda medborgare. 

Skolan är en central arena i samhället. Ungefär 30 procent av alla som 
är bosatta i Sverige har sin dagliga verksamhet i skolan. Varje barn 
tillbringar under sin grundskoletid ungefär en sjättedel av sin vakna tid 
i skolan. Skolan spelar en viktig roll under en i hög grad formativ 
period av deras liv. Och det är den enda institutionen i samhället med 
ett uttryckligt uppdrag att fostra demokrater och goda samhällsmed-
borgare. 

Utbildningsanordnare, däribland skolor och högskolor, ska enligt 
lagarna utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behand-
ling, eller ”likabehandlingsplan”. De flesta skolor har en sådan plan, 
men de uppvisar i många fall stora brister. De har sällan föregåtts av 



en inventering av den lokala situationen och eleverna har ofta inte 
deltagit i framtagandet. Även implementeringen av planen lämnar på 
många håll mycket övrigt att önska. Det är angeläget att skolorna 
använder detta viktiga verktyg mer aktivt än hittills. 

För att kunna motverka kränkningar är det viktigt med ett normkritiskt 
förhållningssätt. Det handlar inte om att alla normer ska upplösas – 
sådana behövs för mänsklig samlevnad – utan om att synliggöra 
rådande normer och konsekvenser av dem. Ett sådant normkritiskt 
förhållningssätt kan bana vägen för ömsesidig respekt mellan personer 
med olika kännetecken. 

Det är inte ovanligt att lärare ägnar sig åt kategorisering av elever efter 
etnisk tillhörighet. Eleverna förväntas representera sitt eller sina för-
äldrars ursprungsland. Lärarna har i många fall också en benägenhet 
att låta sina förväntningar på eleverna styras av denna kategorisering. 
Även i sådana situationer behövs ett normkritiskt förhållningssätt. 

Undersökningar indikerar att elevernas inställning i olika avseenden 
påverkas av hur mycket undervisning de får i viktiga kunskaps- och 
värderingsfrågor. De som exempelvis har fått mer undervisning om 
Förintelsen är mindre främlingsfientliga än dem som fått mindre un-
dervisning. 

Skolan ska förmedla vissa värderingar och utveckla en demokratisk 
mentalitet hos sina elever. Men samtidigt uppfattas inte eleverna som 
passiva mottagare av kunskap utan den ska utvecklas i en kommunika-
tiv och ömsesidig process. Problemet är att man inte kan förutsätta vad 
det är för värden eleverna kommer fram till om de får tala fritt. Häri 
ligger en av lärarens utmaningar. 

En entydig erfarenhet är att allt arbete med värdegrund och demokrati-
fostran, och mot kränkningar och främlingsfientlighet, måste bedrivas 
långsiktigt och kontinuerligt. Brandkårsutryckningar när något har 
hänt kan i värsta fall vara kontraproduktiva. Ansvaret för att arbete 
bedrivs så, och för att man i skolan har en sammanhållen syn, är 
rektors. 

Ett uttalat mål från statens sida är att Förintelsen ska vara en viktig 
utgångspunkt för att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans. På 
initiativ av dåvarande statsministern Göran Persson togs boken ”… om 
detta må ni berätta …” fram. Det är en skildring av Förintelsen och om 
hur Sverige agerade i skuggan av Nazityskland. När elever ska lära av 
Förintelsen är det ofta lämpligt att de får anlägga ett åskådarperspektiv. 
Det kan vara svårt för dem att identifiera sig både med den grymhet 
som Hitler och hans medarbetare visade och med den fruktansvärda 
situation som judarna befann sig i. Det är ofta lättare för eleverna att 
identifiera sig med de många som var åskådare, som mer eller mindre 
passivt accepterade det som skedde. Här kan också paralleller dras till 
dagens situation. 

Att i skolan ägna uppmärksamhet åt källkritik och kritiskt tänkande 
blir allt viktigare, särskilt i en tid när ett överflöd av osorterad och 
ogranskad information når oss via Internet. 

I vissa fall misslyckas det förebyggande arbetet och vissa elever ut-
vecklar mer extrema hållningar. Skolan har en skyldighet att arbeta 
aktivt med dessa elever och det är ofta resurskrävande. Långsiktigt 
finns emellertid stora samhällsekonomiska vinster att göra på att möta 
problemen i tid. 

Det är angeläget att de många utmaningar lärare ställs inför ges 



utrymme i lärarutbildningen, både den grundläggande utbildningen på 
universitet och högskolor och i fortbildningen. 

Frivilligorganisationerna kan spela en viktig roll för att komplettera 
skolornas verksamhet, men de kan inte stå för den kompetens som 
behövs i skolorna. Kompetensen måste finnas hos dem som år efter år, 
dag efter dag, möter eleverna.

En hel del av betydelse för arbetet mot främlingsfientlighet är på gång 
ute i kommunerna och i andra statliga utredningar. I många av Sveri-
ges kommuner bedrivs projektet Medborgardialog, som syftar till 
engagera enskilda människor i frågor av gemensamt intresse. Det är 
naturligt att personer med utländsk bakgrund inbjuds till sådana dia-
loger. 

Regeringen har nyligen beslutat om direktiv till en utredning som ska 
lägga fram förslag om hur det främjandearbete som förutsätts i diskri-
mineringslagen ska regleras, organiseras och implementeras. Inom 
ramen för den utredningen blir det naturligt att pröva om det krav på 
likabehandlingsplaner som i dag gäller för utbildningsanordnare ska 
utvidgas till övriga arbetsgivare. 

Regeringen har också nyligen tillsatt en utredning som ska lägga fram 
förslag om hur arbetet mot våldsbejakande extremism ska bedrivas. I 
den väntas man att gå vidare med en del av de frågor som berörs i den 
här utredningen. 

Slutsatser och förslag 
I utredningen framförs tio förslag till åtgärder. 

1. Att det klargörs att Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag 

innefattar att följa och analysera utvecklingen av arbetet mot främ-
lingsfientlighet och andra former av intolerans samt att DO ska 
fungera som en pådrivande kraft och en kunskapsbas för andras arbete 
med dessa frågor. 

DO bör etablera ett nätverk för arbetet mot främlingsfientlighet med 
företrädare för berörda statliga myndigheter men också för Sveriges 
Kommuner och Landsting, forskningen och frivilligorganisationer. 

Bakgrunden till förslaget är att arbetet mot främlingsfientlighet sker 
mycket decentraliserat, hos olika myndigheter, kommuner och fri-
villigorganisationer. Det är angeläget att samla in information, utvär-
dera olika aktiviteter och sprida kunskap. En sådan uppgift ligger väl i 
linje med det uppdrag DO enligt riksdagen redan har, men det behöver 
förtydligas och DO behöver också tillföras resurser för att kunna full-
göra uppdraget. Det nödvändiga resurstillskottet beräknas till 5 miljo-
ner kronor per år. 

2. Att det ska finnas minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län/
region. 

Länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att säkerställa detta genom 
kontakt med frivilligorganisationer, att ur sina anslag ge ett statligt 
bidrag på omkring en miljon kronor per byrå och år samt att träffa 
avtal med kommuner i länet/regionen om finansieringsstöd till 
byråerna. Det statliga stödet föreslås öka från 12 miljoner kronor per 
år till cirka 25 miljoner kronor per år. 

Antidiskrimineringsbyråer finns i dag i 14 län. Sju län saknar byråer. 
Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de ska finna en eller flera 
frivilligorganisationer som kan ta ansvar för verksamheten där sådan 



ännu inte finns. Förslaget innebär att statsbidraget till byråerna höjs 
från i genomsnitt cirka 750 000 kronor till i genomsnitt cirka en miljon 
kronor per byrå och år. Statsbidraget bör vara kopplat till att byråerna 
har minst en kvalificerad jurist anställd. DO ska liksom hittills bistå 
byråerna med råd och stöd. 

3. Att Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om 
islamofobi. FLH tillförs för ändamålet 2 miljoner kronor per år under 
överskådlig tid. 

Bakgrunden är att de främlingsfientliga attackerna i dag huvudsakligen 
riktas mot islam och muslimer. Även om inställningen till islam och 
muslimer under de senaste 20 åren har utvecklats positivt i Sverige är 
den fortfarande starkt negativ. Delvis hänger det samman med okun-
skap. Det är därför angeläget att förstärka informationen, inte minst 
mot unga människor. 

FLH har redan tidigare gjort vissa punktinsatser kring islamofobi. Nu 
föreslås att det under överskådlig tid, vid sidan av Förintelsen och 
kommunismens brott mot mänskligheten, ska vara en prioriterad fråga 
för myndigheten. 

4. Att Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om 
främlingsfientlighet i Sveriges moderna historia. 

Bakgrunden är att diskussionen om främlingsfientlighet ofta förs som 
om det bara handlade om situationen i andra länder och extrema 
grupper i Sverige. FLH har i dag att utgå från Förintelsen och kommu-
nismens brott mot mänskligheten. Det är angeläget att svenska skol-
ungdomar får kunskaper om att även Sverige och svenskarna har gjort 
sig skyldiga till övergrepp mot mänsklig värdighet. Vi är inte ett folk 

med högre moral än andra. I boken ”… om detta må ni berätta …” 
finns ett avsnitt om Sverige och Förintelsen. Det är viktigt, men det 
finns mer att berätta för att kunna förstå. Därför bör FLH få detta 
uppdrag. 

5. Att Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att ge projektbidrag och så 
småningom verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att 
motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans på 
nätet, samt att ge verksamhetsstöd till en så kallad quick response-
funktion. 

Bakgrunden är den snabbt växande främlingsfientliga propagandan på 
nätet. Det är angeläget att mobilisera motkrafter. Allmänna arvsfon-
den har redan gett bidrag till Diskrimineringsbyrån Uppsala för ett 
sådant projekt. Nu bör en försöksverksamhet inledas med flera projekt. 
De mest framgångsrika bör kunna räkna med ett mer långsiktigt verk-
samhetsstöd. För att underlätta bedömningen vilka som bör få ett 
långsiktigt stöd bör resurser sättas av för en kvalificerad utvärdering av 
projekten. För ändamålet reserveras 10 miljoner kronor per år varav 
under de närmaste åren 1 miljon kronor per år för utvärdering. 

6. Att en så kallas quick response-funktion får ett långsiktigt statligt 
stöd för att kunna bevaka medierna när det gäller vad som skrivs och 
sägs om invandrare, integration och främlingsfientlighet. 

Bakgrunden är att en sådan funktion initierades av en statlig utredning 
i slutet av 1990-talet. Tanken är att det ska finnas en opartisk 
institution som snabbt kan reagera när det skrivs eller sägs olämpliga 
eller felaktiga saker om till exempel invandrare. Funktionen har 
funnits sedan dess, men sedan statsbidraget drogs in år 2009 har den 
levt en undanskymd tillvaro och nu är dess existens hotad. Det är 



angeläget att revitalisera funktionen, och staten bör därför ge ett 
långsiktigt stöd. Det bör uppdras åt Ungdomsstyrelsen att ge ett sådant 
stöd på 2 miljoner kronor per år. 

7. Att Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) får i 
uppdrag att inför nästa forskningspolitiska proposition, sannolikt år 
2016, göra en utvärdering av pågående forskning inom området 
Internationell Migration Etniska Relationer (IMER) och bedöma om 
ytterligare satsningar bör ske. 

Den senaste utvärderingen av IMER-forskningen skedde år 2003. Det 
är hög tid att göra en ny. 

8. Att en särskild satsning, ett lärarlyft i mänskliga rättigheter, görs på 
fortbildning av lärare med inriktning på mänskliga rättigheter. Fort-
bildningen bör syfta till att stärka både sakkompetensen och metod-
kunskapen. 

Lärare har ofta att hantera svåra kontroverser i klassrummen. Lärarna 
måste därför få ökat stöd i sitt arbete. Det handlar inte minst om att få 
tillgång till metodik för att kunna hantera olika situationer. Problemet i 
dag är enligt flera utvärderingar stort och satsningen ytterligt angelä-
gen. 

För en sådan satsning redovisas två alternativ, ett som kan förverkligas 
genom omprioriteringar inom befintliga anslag och ett som kräver att 
reformutrymme tas i anspråk. Den mindre satsningen beräknas kosta 
cirka 10 miljoner kronor per år, den större cirka 130 miljoner kr per år 
i fem år. Den sistnämnda bedöms som nödvändig för att aktivt kunna 
möta de problem som har framkommit i flera utvärderingar. 

9. Att Skolinspektionen får i uppdrag att inom ramen för sin löpande 
tillsyn och sina kvalitetsgranskningar av arbetet med demokrati och 
värdegrund och mot kränkningar redovisa hur attityder till främlings-
fientlighet och andra former av intolerans utvecklas och hur arbetet 
mot främlingsfientlighet fortlöper i skolorna. 

Syftet med rapporteringen är att regering och riksdag ska få en tydli-
gare bild av utvecklingen i skolan, som underlag för sina beslut om 
åtgärder och prioriteringar. 

Skolinspektionen samlar redan i dag in material, bland annat genom 
enkäter till elever, lärare och vårdnadshavare. Redan befintligt material 
skulle i större utsträckning kunna utnyttjas för att belysa olika frågor, 
men det kan behöva kompletteras för att fullgöra den aktuella upp-
giften. Skolinspektionen bör själv få bedöma hur uppgiften ska lösas. 

10. Att regeringen träffar en överenskommelse med Sveriges Kommu-
ner och Landsting om att rekommendera de lokala brottsförebyggande 
råden att ta upp hatbrott på sin agenda samt att regeringen uppdrar åt 
berörda statliga myndigheter att förbättra statistiken över anmälningar 
av hatbrott och vad som händer med dessa i rättsprocessen. 

Bakgrunden är att det enligt Brottsförebyggande rådets trygghets-
undersökningar begås över 100 000 brott med hatmotiv per år varav en 
fjärdedel anmäls till polisen och en ännu mindre andel registreras som 
hatbrott. Frågan måste ges ökat uppmärksamhet på lokal nivå. Statisti-
ken över hatbrott är i dag ytterst bristfällig och berörda myndigheter 
måste ta fram säkrare mått på dessa. 
 
                                                      *



DN 14 juni 2012:
Invandringspolitiken.

”Sluta generalisera om invandrarna”
“ Skuld bärs inte kollektivt. Inom borgerligheten har det blivit 
vanligt att fokusera på invandringen som ett problem i sig. Det är 
en hållning som rimmar illa med liberala kärnvärden. “

“I en dynamisk liberal demokrati kan individen genom social och 
geografisk rörlighet utveckla sig själv och därmed också andra. In-
vandring har i alla tider varit ett oöverträffat sätt att ge nya möjligheter 
till människor och nytt liv till gamla samhällen.
Men något håller på att hända inom den intellektuella svenska borger-
ligheten. Plötsligt har det blivit viktigt att fokusera på invandringens 
baksidor.
För ett år sedan förklarade chefredaktörerna Paulina Neuding (Neo) 
och Johan Lundberg (Axess) på DN Debatt att det är viktigt att våga 
”erkänna” baksidorna med invandringen. Sedan dess har det pågått en 
intensiv diskussion om problemen med invandringen, från dessa båda 
tidskrifter, ledarskribenter vid Svenska Dagbladet och numera även 
personer vid Timbro.
Diskussionen om invandringspolitikens problem och baksidor är inte 
ny. Den har förts under lång tid, bland annat av undertecknade, men då 
alltid med ett grundläggande positivt perspektiv på invandring och ett 
öppet Sverige, och där lösningarna söks i den generella politiken som 
till exempel att förbättra skolan och företagsklimatet, se över arbets-
marknadsreglerna och skapa en större rörlighet på bostadsmarknaden.
Med människan, oavsett rötter, tillkommer problem som hanteras bäst 
genom mer öppenhet och större möjlighet till sociala resor, inte 

mindre. Den borgerliga diskussionen om invandringen tappar ofta bort 
detta perspektiv. I Neo finner man intervjuer där svenska politiker 
pressas att medge att invandrare är överrepresenterade i brottsstati-
stiken.
Flera av inläggen kan bara läsas som att invandringen inte är för-
knippad med problem, utan att invandringen är problemet. På SvD:s 
ledarsida (25/6 2011) går Per Gudmundson igenom invandrade 
gruppers brottslighet och landar i att en tänkbar lösning är att ”dra ned 
på flyktinginvandringen”, men att det faller på att regeringar ”anser 
sig” vara bundna av internationella överenskommelser.
Den här typen av generaliseringar brukar annars avvisas av libera-
ler. Vi håller inte alla män ansvariga för våld mot kvinnor och alla 
svenskar kan inte göras ansvariga för våld mot invandrare. Skuld går 
inte i arv och bärs inte kollektivt. Men av något skäl har det blivit 
legitimt att tala i kollektiva termer om invandrade personer.
BRÅ dokumenterade 2005 att 99,78 procent av utlandsfödda inte 
misstänkts för sexualbrott, medan 99,96 procent av dem som fötts i 
Sverige av svenska föräldrar inte misstänkts för det under samma 
period. Att då tala om det som ett invandrarproblem är en orimlig 
generalisering som inte ger några praktiska redskap att förstå och 
hantera problemet.
Neuding går längst i en artikel i Jerusalem Post (7/4 2012). Hon skri-
ver om det högst reella hotet med antisemitism i Malmö men landar i 
att problemet är att staden har för många muslimer. Förklaringen söks 
inte i utanförskap eller i islamistiska idéers genomslag utan i demo-
grafiska förändringar: ”2004 var det vanligaste namnet för nyfödda 
pojkar i staden Muhammed, och bland 15-åringar är etniska svenskar 
nu i minoritet.” Den här meningen borde få alla liberaler att rygga 
tillbaka.



Neuding gör sig skyldig till både ett kollektivt skuldbeläggande och 
friskrivande på en gång. Är ”etniska svenskar” immuna mot antise-
mitism? Det är försåtligt att välja ett enda år som utgångspunkt för en 
analys av långsiktiga trender, och det ger en falsk bild av en flodvåg – 
2004 föddes 34 Muhammed i Malmö.
Det stora problemet är dock perspektivet på människan – etnicitet och 
religion får definiera vem individen är och hur hon kommer att bete 
sig. Liberalismen har alltid erkänt människans rätt till en historia men 
lägger tonvikten på hennes framtid som vi gemensamt skapar varje 
dag. Liberaler har alltid kämpat för att individer ska bedömas utifrån 
sina handlingar och inte reduceras till endast bärare av ett arv.
Om vi inte tror på människans förmåga och föränderlighet, vad har vi 
då kvar av de grundläggande värden från den liberalism som skapade 
den fria och demokratiska delen av världen?
Vi vill uppmana borgerligheten att besinna vad ett sådant perspektiv 
kan leda till och vilka krafter som gynnas av det. Och vi vill försäkra 
alla andra om att det i denna mening inte finns en borgerlig åsiktsge-
menskap. I en sådan strid står vi på andra sidan, för traditionellt libera-
la kärnvärden.

Dilsa Demirbag-Sten Författare och liberal debattör
Johan Norberg Författare, liberal debattör och tidigare 
medarbetare på Timbro (2000-2005) “



18 juli 2012:
Svenska för invandrare.

”Begränsad sfi-undervisning minskar 
möjlighet till jobb”
“Viktigt prioritera arbetslinjen. I höst presenterar regeringen en 
ny utredning om hur Svenska för invandrare kan bli mer flexibel 
och individanpassad. Men för att nå målet om fler i arbete måste 
förslaget om tidsbegränsning för sfi ifrågasättas – detta miss-
gynnar nämligen dem som vill kombinera studier med arbete, 
skriver Ulla Hamilton (M). “

“ Svenska för invandrare har funnits sedan mitten av 1960-talet. 1995 
blev det ett skolämne likt andra. I dag är sfi en viktig del i människors 
etablering i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Men trots stora 
förändringar över decennier är ändå rapporter om sfi nästan uteslutan-
de en dyster läsning. Individperspektivet brister liksom gruppindel-
ningen och flexibiliteten samtidigt som väntetiden för att få påbörja 
studierna är lång. Skolinspektionen skriver i granskningsrapporter från 
2011 att organisation och schemaläggning inom sfi ofta är utformad på 
ett sätt som försvårar flexibilitet och individanpassning av undervis-
ningen.
I utredningen ”Tid för snabb, flexibel inlärning” (SOU 2011:19) som 
presenterades i mars 2011 finns förslag på hur tiden inom sfi kan 
kortas. I september ska en annan utredning presentera hur valfriheten 
och den individuella anpassningen kan bli bättre, bland annat genom 
ett pengsystem.
Tyvärr riskerar flera av de begränsningar som föreslås i utredningen 
”Tid för snabb, flexibel inlärning” leda till ökat utanförskap i stället för 

minskat. Det kan finnas fördelar med en begränsning för hur länge en 
person får studera, om den utformas på rätt sätt. Men ansvaret för att 
snabbt klara av sfi-studier faller inte bara på den nyanlända utan lika 
mycket på att kommunen faktiskt erbjuder rätt utbildning inom en 
rimlig tid.
 Under 2011 läste drygt 17 500 personer sfi i Stockholms stad. Vår 
stora målgrupp ger oss förutsättningar som många andra kommuner 
saknar, men det ställer också krav, både i organisatoriska frågor och på 
kvalitet och flexibilitet. Stockholm har inte råd med att misslyckas i 
sitt uppdrag. Därför är vår sfi-utbildning individanpassad och präglas 
av valfrihet för de studerande. Undervisningen är uppdelad i olika 
studievägar. Vi blandar inte hög- och lågutbildade i samma klassrum. 
Staden har utvecklade metoder för att kartlägga vilken nivå en person 
befinner sig på för att han/hon ska hamna rätt från början. Det kortar 
vägen till arbete. Tack vare ett stort elevunderlag och kontinuerligt 
intag tar det i Stockholm i genomsnitt två till tre veckor från folkbok-
föring till att sfi kan påbörjas.  
I syfte att undersöka hur många som går vidare från sfi till annan 
sysselsättning inom två år gjordes under hösten 2011 en uppföljning av 
dem som började läsa sfi i Stockholm vårterminen 2008. Undersök-
ningen visar att över hälften har gått vidare till jobb eller studier inom 
ett år. Efter ytterligare ett år var siffran drygt 60 procent. Åtta av tio 
hade någon gång mellan 2008 och 2010 haft ett arbete i Sverige – ett 
resultat som utmanar föreställningen att det i snitt tar sju år att etablera 
sig i Sverige.
Undersökningen visar också att:

• Det är vanligare att personer med kort vistelsetid väljer att studera 
vidare inom andra utbildningar.
• Personer med minst gymnasial utbildning är mer ofta sysselsatta än 



dem med kortare utbildningsbakgrund.
• Utbildningsnivån är den enskilt viktigaste faktorn för om en person 
är sysselsatt eller inte. En slutsats som är giltig för alla stockholmare 
oavsett ursprung.

• Flyktingar är den grupp som i högst utsträckning avslutar sina studier 
liksom personer med kort vistelsetid i landet samt personer från länder 
med lågt välstånd.
Utredningen visar också tydligt att ett betyg från sfi har stor betydelse 
för om en person är sysselsatt eller inte vilket understryker vikten av 
flexibilitet inom sfi – det ska gå att både arbeta och studera. Det gyn-
nar människor på sikt.
Den utredning som ska presenteras för regeringen i höst har som en 
utgångspunkt att föreslå hur valfriheten inom sfi kan öka genom ett 
pengsystem. Här är det viktigt att varje kommun själv får bestämma 
hur ett pengsystem ska utformas. Det som passar en mindre kommun 
är inte nödvändigtvis rätt för en storstad och tvärtom. Pengsystemet får 
inte utformas så att det låser fast eleverna i den utbildning de valde 
först. Stockholms erfarenhet är att sfi-elever ofta är rörliga och det 
måste därför vara möjligt att byta skola, anordnare och nivå under en 
och samma kurs. En avsaknad av den möjligheten kan leda till att 
människor måste tacka nej till ett jobb som ligger i en annan del av 
kommunen eller en grannkommun.
Utredaren ska även föreslå åtgärder som gör utbildningen mer flexibel 
och individanpassad. Här blir det, inte minst utifrån vår studie om hur 
det går för dem som läser sfi, viktigt med möjligheten att kombinera 
studier med arbete, praktik eller andra uppdrag. Det måste också vara 
möjligt att fokusera studierna där behovet finns för den enskilde. Om 
en person talar bra svenska men upplever det svårt att skriva så ska 
undervisning som fokuserar på att skriva kunna erbjudas.

Nästan 190 000 av Stockholms knappt 865 000 invånare är födda i ett 
annat land. Förra året flyttade närmare 15 000 människor till Stock-
holm från andra länder. För många av dem är sfi en viktig nyckel för 
att komma i arbete. Arbete skyndar på integrationen och därför får 
varken en tidsbegränsning av sfi-studier eller rigida system leda till att 
människor tackar nej till arbete. Det är regeringen och dess utredare 
Christer Hallerby som nu har möjlighet att se till att så inte sker. 
Erfarenheter från 1990-talet, då det fanns en tidsbegränsning, visar att 
det är svårt för små kommuner att få ihop tillräckligt stora grupper 
som kan delas in i nivåer. Med en tidsgräns riskerar alltså både kvalitet 
och individanpassning att bli lidande. Därför är det viktigt att ett 
förslag om tidsbegränsad sfi inte går stick i stäv med målet om ökad 
valfrihet och flexibilitet.

Ulla Hamilton, (M), Borgarråd i Stockholm med ansvar för 
arbetsmarknad, integration och företagande. “



22 juli 2012:
Efter Utøya.

”Politiker måste sluta flirta med 
främlingfientliga krafter”
“Kollektivt ansvar. Vi hedrar offren efter Utøya genom att fort-
sätta deras kamp, stå upp för det samhälle vi vill ha och vårda det 
konstruktiva politiska samtalet. I spåren av den ekonomiska kri-
sen ser vi ett radikaliserat och polemiskt klimat där det blir allt 
viktigare att stå upp för mångkulturen, skriver SSU:s Gabriel 
Wikström och Ellinor Eriksson. “

“Det finns händelser, som på grund av det ofattbara i sin natur eller i 
kraft av sin påverkan, bidrar till en påtaglig känsla av ett före och ett 
efter. Bara det senaste decenniet kan vi räkna till flera sådana händel-
ser; flygkapningarna i USA 2001, tsunamin i Sydostasien 2004, kärn-
kraftsolyckan i Japan 2011. Alla tre händelserna har medfört stor på-
verkan på enskilda människors liv men också ändrat de politiska förut-
sättningarna. Den 22 juli 2011 upplevde Norge och övriga Norden 
ytterligare en sådan omvälvande händelse; terrordåden i Oslo och på 
Utøya.
Att 69 unga människor brutalt mördas av politiska skäl i en av värl-
dens mest välmående och stabila demokratier inträffar inte utan att det 
får långtgående politiska konsekvenser. Det finns ett före och ett efter. 
Hur detta efter kommer att se ut är ännu för tidigt att säga men två 
huvudspår har utkristalliserat sig.
Det ena spåret kan sammanfattas med de ord som Jens Stoltenberg 
redan den 22 juli formulerade: ”Svaret på våldet är mer demokrati och 
mer öppenhet”. I korthet innebär det att alla samhällsaktörer måste 

inse att de bär ett mer eller mindre stort ansvar för det inträffade. I 
enlighet med det har de också strävat efter att höja nivån på det 
politiska samtalet och avstått från påhopp och utpekande av grupper.
Det andra spåret som kunnat skönjas handlar istället om att avsvära 
sig ansvaret och avfärda gärningsmannen som en ensam galning. Före-
trädare för denna inriktning beklagar – ibland – de brutala dåden i sig 
men visar ändå förståelse för motiven och ser dåden som en konse-
kvens av ett misslyckat mångkulturellt experiment.
Om det första spåret var det dominerande direkt efter dåden så har det 
nu mattats av. Nu har istället det andra spåret börjat göra sig mer 
gällande. Vi ser det tydligt i kommentarstrådana på internetforum där 
22-juli-dåden bagatelliseras och där gärningsmannen hyllas. Vi ser det 
också i delar av det politiska etablissemanget. Språkbruket har återigen 
brutaliserats och flirtarna med främlingsfientliga krafter blivit fler och 
tydligare. Kort sagt, insikten om att vi bär ett gemensamt ansvar i 
sättet vi uttrycker oss på och hur vi belyser samhällsproblemen, håller 
på att mattas av. Detta sker dessutom i en tid av stor osäkerhet runt om 
i hela Europa.
Den ekonomiska krisen håller Europa i ett järngrepp. I dess spår ser vi 
ett mer radikaliserat och extremt politiskt landskap. I synnerhet höger-
extremister har de senaste åren rönt stora framgångar i politiska val 
över hela kontinenten. De har ett tydligt invandrarfientligt budskap och 
en främlingsfientlig retorik. De utmålar sig själva som antietablisse-
mang och har därför kunnat slå mynt av massarbetslösheten och 
fattigdomen. Situationen i Europa i dag påminner på många sätt det 
samhällsklimat som rådde i 30-talets Tyskland.
På lång sikt ligger naturligtvis lösningarna i att få bukt med krisen, 
motverka massarbetslösheten och få de skuldtyngda länderna på fötter. 
Men det finns ändå saker som kan och måste göras på kort sikt.



1. Stå upp för mångkulturen.
Att en nation enbart kan ha en gemensam kultur är en, inte bara naiv 
och orealistisk, utan i allra högsta grad farlig teori. De regimer som har 
försökt etablera och upprätthålla någon slags monokultur har varit 
ytterst brutala och har alla i slutänden misslyckats. Mänskliga kulturer 
förändras, uppstår och försvinner ständigt. De är en del av utveck-
lingen men de bidrar också i allra högsta grad till den. Därför måste vi 
bejaka en utveckling mot ett mer mångkulturellt samhälle. Ett sådant 
samhälle kommer att öka den individuella friheten men också bidra till 
att vårt samhälle i stort utvecklas och att vi står bättre rustade för att 
möta framtidens utmaningar. Men då måste alla vi som säger oss värna 
mångkulturen också stå upp för den.
2. Sluta flirta med främlingsfientliga krafter.
En oroande tendens är att allt fler politiker som absolut inte vill betrak-
tas som främlingsfientliga ändå mer eller mindre öppet flirtar med 
främlingsfientliga krafter. Genom att peka ut invandringen i sig som 
roten till många samhällsproblem och tydligt tala i termer av vi och 
dom så legitimerar man främlingsfientligheten. Vi ska inte sluta lyfta 
upp samhällsproblem men vi får inte ansluta oss till samma konspira-
tionsteoretiska tankevärld som extremhögern.
3. För ett konstruktivt politiskt samtal.
Klyftan mellan olika politiska partier i Europa har vidgats. Så har 
också skett i Norden. Istället för ett konstruktivt politiskt samtal som 
söker samförstånd i stora politiska frågor så förs en oresonlig polemik 
som mer syftar till att svartmåla varandra än finna gemensamma lös-
ningar på gemensamma problem. Detta leder till ett förgiftat politiskt 
klimat och till att de stora samhällsproblemen förblir olösta. En konse-
kvens är att människor, och särskilt den unga generationen, vänder 
politiken och samhället ryggen. Den politiska scenen riskerar att bli en 

skådeplats för extrema rörelser som för utvecklingen bakåt. Lösningen 
ligger i att vilja och söka tala med varandra och att sträva efter att 
finna kompromisser och gemensamma lösningar.
I dag är det ett år sedan 69 unga människor fick sätta livet till för att 
de var politiskt aktiva, för att de trodde på en idé om, och arbetade för, 
att skapa en bättre värld. Det finns ett före och ett efter den 22 juli. Hur 
före såg ut står bortom vår påverkan. Däremot är framtiden öppen och 
det är upp till oss att forma. Vår övertygelse är att det bästa vi kan göra 
för att hedra de 69 vars liv släcktes men också för vår gemensamma 
framtid, är att inse att vi alla har ett gemensamt och kollektivt ansvar 
för samhällsutvecklingen. Vi hedrar offren efter Utøya genom att fort-
sätta deras kamp, genom att stå upp för det samhälle vi vill ha och 
vårda det politiska samtalet. Vi kan inte låta extremister bestämma den 
politiska dagordningen. Och vi låter dem aldrig tysta oss.

Gabriel Wikström, förbundsordförande, Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund
Ellinor Eriksson, förbundssekreterare, Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund. “



DN 9 aug 2012:
Migrationspolitik.

”Staten måste ta sitt ansvar för 
familjeåterföreningen”
“ Ökade kostnader för kommunerna. Familjeåterförening utgör 
en viktig grund för flyktingars långsiktiga etablering i Sverige. 
Kommunernas ökade kostnader ersätts bara till en del. Staten 
måste ta sitt ansvar och kompensera de kommuner som genom ett 
stort flyktingmottagande tar ansvar för nationellt fattade beslut, 
skriver 12 kommunstyrelseordföranden. “

“Sverige har en politiskt stabilt förankrad och väl utvecklad flyktng-
politik som är viktig för många människor som drabbas av krig och 
förtryck av olika slag. Våra kommuner har tagit ett mycket stort ansvar 
för flyktingmottagandet genom åren. Vi välkomnar de nya möjligheter-
na till återförening som nu öppnats. Familjeåterförening utgör en vik-
tig grund för en lyckad och långsiktig etablering i Sverige.
De extra medel som föreslås till kommunerna för den grupp som 
riskerar att hamna utanför etableringsreformen är välkomna men inte 
tillräckliga. Regeringen och Miljöpartiet har fattat en överenskommel-
se om migrationspolitiken men konkreta effekter har uteblivit när det 
gäller återföreningsproblematiken.
Från mitten av 2009 godkänner Sverige inte längre somaliska id-hand-
lingar eftersom det i Somalia inte finns någon fungerande statsapparat. 
Detta har fått till följd att antalet flyktingar minskat och att familjer 
förblivit splittrade. I januari 2012 fattade Migrationsöverdomstolen ett 
domslut som innebär att dna under vissa förutsättningar kan användas 
för att fastställa släktskap då id-handlingar inte finns eller kan 

godkännas. I en skrivelse från Migrationsverket i februari gör verket 
en tolkning av denna dom som skulle innebära möjligheter att använda 
dna-testning när giltiga id-handlingar saknas.
Detta har skickat signaler om att det nu finns stora möjligheter för 
somaliska familjer att återförenas. Vid en konferens i april om åter-
förening av splittrade familjer framkom dock att denna tolkning inte 
direkt och omedelbart är tillämpbar på många somaliska familjers 
situation. Klargöranden behövs både för familjernas situation och för 
kommunernas planering.
Kommunernas uppdrag blir svårt när man på kort tid ska möjliggöra 
en god mottagning, tillräckligt med platser inom skola och förskola 
samt socialt stöd till familjer som levt åtskilda under lång tid. Det som 
gör situationen unik är att det kan komma flera hundra människor till 
de kommuner som tagit emot många flyktingar från Somalia med 
mycket kort varsel.
När det gäller kostnader för återföreningen så ersätts bara vissa delar 
av kommunens faktiska kostnader och kommunen ska också ta ansvar 
från år tre. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskär-
ningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot 
varandra när pengarna inte räcker till allt.
Arbetslinjen i etableringsreformen har delvis misslyckats eftersom 
allt fler flyktingar bosätter sig hos släkt och vänner och därmed inte 
matchas mot arbetsmarknaden på nationell nivå. Det leder till en allt 
starkare koncentration till ett mindre antal kommuner.
Den gällande lagstiftningen för eget boende innebär att den enskilde 
flyktingen har rätt att bosätta sig i vilket kommun som helst. Detta 
medför att kommunerna inte själva genom avtal kan styra hur många 
flyktingar som kommer. Här krävs bättre incitament för att bosätt-
ningen ska matcha arbetsmarknadens behov.



Genom den nya etableringsreformen har staten ansvaret för att de 
nyanlända ska komma in i egenförsörjning inom två år. Men i dag vet 
vi att det, utifrån ett nationellt perspektiv, genomsnittligt tar sju till tio 
år från att vara nyanländ flykting till uppnådd egenförsörjning. 
Variationerna är dock mycket stora beroende på faktorer som tidigare 
krigsupplevelser, utbildningsnivå och den regionala arbetsmarknaden.
Etablering på arbetsmarknaden är den viktigaste pusselbiten i ett 
självständigt liv. Nuvarande regelverk som utgår från att alla ska vara i 
arbete och egenförsörjning inom två år är förödande när det gäller att 
möta människor med olika förutsättningar. Flera typer av arbetsmark-
nadspolitiska insatser måste till för att stödja de nya svenskar som ofta 
har lång väg till sysselsättning och egenförsörjning.
Nu när två år snart gått med etableringsreformen kommer de faktiska 
resultaten att visa sig. Hur stor andel av dem som gick in i etableringen 
måste kommunerna ta över försörjningsansvaret för från 2012?
Det kan ta upp till tio år för kortutbildade och analfabeter att bli själv-
försörjande och hela vägen fram till denna punkt blir kommunernas 
ansvar. Förskola, utbildning, bostäder, försörjningsstöd och samhälls-
orientering kommer att bli ett långsiktigt arbete som inte tar slut efter 
två år. Detta leder till stora påfrestningar både organisatoriskt och 
ekonomiskt för de kommuner som tar emot dessa grupper. Här måste 
staten ta ett större ansvar.
Det är alldeles nödvändigt att vidga mottagandet i etableringen tids-
mässigt både tillbaka i tiden och framåt. Det är dags att uppfylla våra 
förpliktelser både i stat och kommun.
Följande frågor kan ställas till ansvariga ministrar, som hittills blivit 
oss svaren skyldiga trots uppvaktningar från SKL, länsstyrelser, 
kommuner och regionförbund:
Vilka åtgärder kommer staten att vidta för att stödja de kommuner som 

har ett stort flyktingmottagande och där många av flyktingarna har en 
låg utbildningsnivå?
Är det ett rimligt antagande att en medelålders analfabet kan vara an-
ställningsbar efter två år?
Vilka åtgärder kommer att genomföras för att hela Sverige och alla 
kommuner gemensamt ska kunna ta ansvar för vår nationella flykting-
politik?
Hur ska kommunerna som tar emot många flyktingar från Somalia i 
samband med återförening av splittrade familjer kompenseras ekono-
miskt utöver den föreslagna satsningen?
Vi vill betona att:
Vi välkomnar familjeåterföreningen. Det kan alla med en egen familj 
och egna barn känna med och förstå.
Staten måste ta sitt ansvar och kompensera de kommuner som genom 
ett stort flyktingmottagande tar ansvar för nationellt fattade beslut. Det 
kan alla med förnuft förstå.
Vi vill inte att resursbehövande grupper i våra kommuner inom vården, 
skolan och omsorgen ska kunna spelas ut mot flyktinginvandrarna. 
Möjligheterna att undvika detta och klara integrationen på ett bra sätt 
kommer att vara beroende av i hur hög grad staten väljer att ta ett lång-
siktigt ansvar för helheten. Det ansvaret bör gälla både för flyktingar-
nas fördelning i riket och för ett kostnadstäckande finansiellt stöd till 
de mottagande kommunerna.
12 Kommunstyrelseordföranden: Mats Johnsson (m), Alvesta 
kommun Jan Bohman (s), Borlänge kommun Ulf Eriksson (c), 
Falköpings kommun Anders Berglöv (s), Flens kommun Göran 
Dahlström (s), Katrineholms kommun Elisabeth Salomonsson (s), 
Köpings kommun Anders Ceder (s), Lindesbergs kommun Maria 
Strömkvist (s), Ludvika kommun Bo Zander (s), Nässjö kommun 
Paul Åkerlund (s), Trollhättans stad Bo Frank (m), Växjö 
kommun Lena Baastad (s), Örebro kommun “



DN 28 sep 2012:
Flyktingmottagning.

”Ensamma flyktingbarn tas emot dåligt i 
Europa”
“ Sverige måste agera. En ny EU-rapport visar att mottagandet av 
ensamma flyktingbarn fortfarande är alldeles för dåligt på många 
håll i Europa. Pengar finns avsatta för att förbättra situationen, 
men de används inte. Det går alltså inte att ständigt skylla på 
bristande resurser, skriver EU-kommissionären Cecilia Malm-
ström. “

“ Ett samhälle ska dömas efter hur väl det behandlar sina allra mest 
utsatta. De mest utsatta i dag är utan tvekan de barn som når Europas 
gränser på egen hand, som kommer hit utan föräldrar eller målsmän, 
ofta på flykt undan våld och trauman. Hur behandlar vi dem? Inte alls 
så bra som vi borde.
I Sverige har inte minst det omskrivna fallet med den afghanske flyk-
tingpojken nyligen visat att mer kan göras för att ge alla ensamkom-
mande barn ett värdigt mottagande. Det understryks också i en rapport 
från EU-kommissionen som jag presenterar i dag.
Att barn kommer ensamma till Europa är ingen tillfällig trend, utan en 
stabil utveckling som Europa inte kan vända bort blicken ifrån. En 
särskilt utsatt grupp är de asylsökande, som förra året omfattade över 
tolv tusen barn. I vissa länder, som Tyskland och Sverige, är antalet på 
väg uppåt. Större delen av de asylsökande har flytt från svårt krigs-
härjade Afghanistan och Somalia.
Berättelserna som når mig från mottagningscentren runtom i Europa 
vittnar om att det på många håll inte står rätt till. Barn berättar om hur 

de trängs ihop under samma tak som asylsökande vuxna, om kränkan-
de behandling under intervjuer, om svårigheter att få sjukvård och 
juridisk hjälp.
Själv minns jag fortfarande den unge afghanske pojken i Evros i 
Grekland som trängdes med ett 70-tal andra flyktingar i en trång och 
smutsig sal. Utanför fanns två toaletter, den ena var trasig. Pojken bad 
om att få en euro så att han kunde ringa sin mamma från telefonauto-
maten längre ner i korridoren. Han hade många månaders strapatser 
bakom sig.
För två år sedan antogs en handlingsplan på EU-nivå för att bli bättre 
på att hjälpa de ensamkommande barnen. Det handlar om att förbättra 
regelverket samt att se till att det följs till punkt och pricka – från att se 
till att någon för de asylsökande barnens talan, till att så fort som möj-
ligt försöka spåra barnens familjer i den mån det är möjligt. Medlems-
länderna uppmanas också att utse goda män till barnen så att de har en 
vuxen kontaktperson.
Dagens rapport från EU-kommissionen visar att vi har långt kvar 
innan vi kan vara nöjda. Mottagningsförhållandena är helt enkelt 
fortfarande för dåliga på många håll i Europa. Till exempel är asyls-
ituationen i Grekland sedan länge ett stort problem, och även i länder 
som Italien och Cypern kan förhållandena förbättras markant. Dess-
utom måste gränspolis och myndighetspersonal i alla EU-länder få 
utbildning i hur man bemöter barn som har flytt krigets fasor på egen 
hand.
Samtidigt visar rapporten att många EU-medlemmar har tagit vikti-
ga steg för att förbättra mottagandet, bland annat när det gäller att utse 
kontaktpersoner. Nu gäller det att dela sådana erfarenheter och lära av 
varandras framgångar.
Dagens rapport pekar också på andra problem. Trots att det finns EU-



pengar till förfogande för att hjälpa till att förbättra mottagningsför-
hållandena i EU:s medlemsländer, används inte dessa medel tillräck-
ligt. Det går alltså inte att ständigt skylla på brist på resurser. Dess-
utom visar rapporten att vi ofta vänder bort blicken när barnen väl har 
passerat in i våra länder. Vi vet alldeles för lite om vad som händer 
med dem sedan – hur många som till exempel rymmer från förlägg-
ningar, eller hur de tas emot hos andra myndigheter. Det måste vi få 
bättre överblick över för att kunna förstå situationen på nationell och 
europeisk nivå.
I många länder, exempelvis Spanien, är barnen inte främst asylsökande 
utan kommer helt enkelt för att söka sig en bättre tillvaro. Ofta hamnar 
de i arbete i ekonomins gråzoner och det blir i de sammanhangen ännu 
viktigare att se till att barnen inte faller offer för människohandlare 
eller skrupelfria arbetsgivare. Här kan hjälporganisationer, som ofta 
sitter på stor kunskap, bjudas in och spela en större roll.
Samtidigt vet vi alltså för lite om den här gruppen migranter. Vi vet till 
exempel inte hur många av dem som är offer för människohandel, eller 
hur många som inte ansöker om asyl. Inte heller fördelningen mellan 
pojkar och flickor har vi handfasta siffror på, även om vi vet att 
pojkarna är mångdubbelt fler. Även detta kräver bättre samarbete och 
informationsutbyte mellan EU:s länder.
Inom länderna måste samarbetet också förbättras, eftersom ansvaret 
för de ensamkommande barnen ofta spretar mellan en rad olika aktö-
rer. Som en del av EU:s handlingsplan görs nu satsningar på detta om-
råde, men medlemsländerna måste ta ett större ansvar.
Ytterligare en utmaning är att fastställa åldern på de 
ensamkommande. Vilken metod man än använder – undersökning av 
benstomme, tänder och handleder, samt intervjuer – är procedurerna 
ofta en påfrestande upplevelse för den som undersöks. Europas länder 
har börjat utbyta erfarenheter om fungerande barnvänliga metoder, 
men större ansträngningar kan och bör göras även på detta område.
Kanske viktigast av allt – och samtidigt den utan tvekan största 
utmaningen – är att ta oss an orsakerna till att dessa barn lämnar hus 

och hem för att bege sig till Europa. Vi måste intensifiera våra hjälp-
insatser för att tackla konflikter och brist på demokrati i de länder som 
barnen vänder ryggen. Här krävs en samlad och långsiktig politik för 
att bekämpa förtryck, fattigdom och ofrihet.
Här på hemmaplan kan förbättringar ske redan i vinter, om EU:s 
medlemsländer gör vad de har lovat och ser till att ett förbättrat 
gemensamt asylsystem kommer på plats. Slutförhandlingarna pågår 
just nu mellan EU:s ministerråd och Europaparlamentet.
Sverige är långt ifrån felfritt när det gäller mottagande av flyktingbarn, 
vilket inte minst de senaste veckornas rapportering visar. Icke desto 
mindre kan Sverige lära ut mycket till andra EU-länder som har en 
långt mer föråldrad syn på hur dessa barn ska behandlas.
I höst gäller det att Sverige agerar fullt ut i EU:s korridorer och 
mötesrum för att få den gemensamma asylpolitiken på plats. Då kan vi 
ta stora kliv i rätt riktning för att se till att dessa barn får ett anständigt 
välkomnande vid Europas gränser.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för bland annat 
asyl- och migrationsfrågor “

“ I korthet. Ny rapport
En ny EU-rapport visar att ensamma flyktingbarn får ett dåligt 
mottagande i många europeiska länder.
Grekland, Italien och Cypern är exempel på länder där förhållandena 
kan förbättras markant.
Det går inte att skylla på bristande resurser. EU-pengar finns avsatta 
för att förbättra mottagningsförhållandena.
Sverige är långtifrån felfritt. Icke desto mindre kan Sverige lära ut 
mycket till andra EU-länder som har en långt mer föråldrad syn på hur 
dessa barn ska behandlas. “



DN 16 okt 2012:
Flyktingmottagning.

”Felaktig bild av Migrationsverket”
“ Efterlyser perspektiv. Allmänhetens bild av Migrationsverket 
som hårdhänt och restriktivt stämmer inte med verkligheten. 
Migrationsverket är en väl fungerande myndighet med medarbe-
tare som visar stort engagemang för människor och deras rättig-
heter, skriver generaldirektören Anders Danielsson. “

“Den som följt rapporteringen i massmedierna på senare tid kan ha fått 
intryck av att vi på Migrationsverket är mer restriktiva än nödvändigt, 
särskilt när det gäller tillämpningen av bestämmelsen om synnerligen 
ömmande omständigheter i fall som rör barn. Den bilden stämmer inte. 
Enligt den kartläggning som regeringen låtit göra är Migrationsverket 
många gånger generösare i bedömningen av ömmande skäl än vad 
lagstiftaren hade tänkt sig.
Sedan kartläggningen presenterades i april förra året, som ett led i ut-
värderingen av den nya instans- och processordningen, har det blivit 
ett ökat politiskt fokus på hur regelverket är utformat. Ändå tycks det 
fortfarande finnas en föreställning om att det i första hand är en fråga 
om tillämpningen när reglerna får oönskade konsekvenser.
Det är bra att Migrationsverkets beslut blir föremål för granskning och 
debatt, men får allmänheten en rättvisande bild av hur vi sköter vårt 
uppdrag? Det jag efterlyser är det bredare perspektivet som förklarar 
myndighetens roll och som sätter in de enskilda ärendena i ett större 
sammanhang.
Vi fattar varje år beslut i över 200 000 ärenden som rör människor 
som av olika anledningar söker sig till Sverige eller vill bli svenska 

medborgare. Vi verkar inom ett system där de som får avslag har rätt 
att med hjälp av ett offentligt biträde överklaga Migrationsverkets be-
slut till domstol. Nästan alla som får nej på sin ansökan överklagar och 
det är sällan som domstolen har någon annan uppfattning än Migra-
tionsverket. Av de beslut som domstolarna prövar ändras tre procent av 
den totala mängden ärenden och sex procent av asylärendena. Det 
tyder på mycket hög kvalitet i vår prövning.
Bilden av att vi skulle stå för ett osedvanligt hårdhänt genomförande 
av migrationspolitiken är också svår att få ihop med internationell 
statistik. På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Migrations-
verket västvärldens mest öppna och generösa system för arbetskrafts-
invandring. Enligt flyktingorganet UNHCR upprätthåller vi också ett 
av världens mest öppna och stabila asylsystem. Vi tar emot fler asyls-
ökande än de flesta andra länder i Europa. Hittills i år har Sverige till 
exempel tagit emot tretton gånger fler än Finland och åtta gånger fler 
än Danmark. Just nu är vi det land i Europa som tar störst ansvar för 
människor som flyr från Syrien. Vi ger också skydd åt långt fler en-
samkommande barn än något annat land i Europa.
Statistik och fakta ger en solid grund att stå på i en debatt som ofta 
styrs av känslor och löst grundade åsikter. Men vår verksamhet värde-
ras inte i första hand utifrån siffror. Det är i förhållande till det enskil-
da människoödet som vi mäts. De ömmande fallen blir symboler för 
hur hela verksamheten fungerar. Det är något vi måste lära av. Vi kan 
bland annat bli bättre på att förklara våra beslut och hur systemet 
fungerar. Vi ser till exempel att journalister inte alltid har kunskap om 
hur processen fungerar eller tid att kolla fakta.
Vi måste också se över vilka behov det finns av att säkra kvaliteten i 
våra beslut ytterligare. Som ett led i utvecklingsarbetet gör vi därför en 
genomlysning av hur vi ytterligare kan stärka vårt arbete med ärenden 



som rör barn och där ohälsa eller familjeseparation utgör en viktig 
bedömningsfaktor.
Det har gått drygt sex år sedan den nya utlänningslagen och domstols-
prövningen trädde i kraft. Fungerar det som de folkvalda tänkt sig eller 
behöver systemet och reglerna ändras i något avseende? Det är en dis-
kussion som måste föras på politisk nivå. Det främjar inte utveck-
lingen av systemet att varje gång göra Migrationsverket till syndabock 
när regelverket leder till beslut som känns obekväma eller svåra att 
förstå.
I mina ögon är Migrationsverket en mycket väl fungerande myndig-
het som befolkas av medarbetare med ett stort mått av engagemang för 
människor och deras rättigheter. Jag kan säga det med stor övertygelse 
efter att ha ägnat fem månader som ny generaldirektör åt att lära känna 
organisationen och verksamheten.
Det finns också mycket hjärta i Sverige och ett starkt stöd för en mig-
rationspolitik som präglas av medmänsklighet och solidaritet. Jag 
hoppas att det engagemanget också tar sig uttryck i ett varmt välkom-
nande av alla som nu flyr hit från bland annat våldets Syrien. Totalt 
kommer det just nu cirka 5 000 asylsökande i månaden till Sverige. Vi 
har ett snabbt växande antal som behöver boende och en bra start på 
sitt nya liv i någon av Sveriges kommuner. Här måste alla berörda 
aktörer kraftsamla för att möta behoven.

Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket “



DN 7 nov 2012:
Integrationspolitik.

”Så kan våra invandrare bli en ekonomisk 
tillgång”
“ Dålig resursanvändning. Många invandrare har stor outnyttjad 
potential. Det kan handla om språkkunskaper, lokalkännedom och 
hög utbildning. Men i Sverige är vi dåliga på att ta tillvara denna 
resurs. Personliga nätverk, kompletterande utbildningar och rik-
tad hjälp med att söka jobb kan bidra till en effektivare integre-
ring, skriver företrädare för OECD. “

“Sverige har ett invandringsproblem. Problemet är inte att invand-
ringen är för stor eller för liten utan att Sveriges högt utvecklade in-
vandringspolitik ger dåliga resultat.
Sverige ligger i topp bland de 33 länder som ingår i Migration Integra-
tion Policy Index, ett flerdimensionellt index som sammanställs av 
Migration Policy Group och the British Council. Ändå är politikens 
resultat i termer av sysselsättning och löner för invandrare en besvikel-
se, även om man räknar med faktorer som utbildning.
Ännu mer oroväckande är att skillnader i utbildning och arbetsmark-
nadsresultat överförs till andra generationens invandrare i högre grad 
än i många andra utvecklade länder. Något fungerar uppenbarligen inte 
som det ska.
I Sverige har man traditionellt betraktat integration som en social-
politisk fråga. I en nyligen publicerad OECD-rapport om Skåne – 
regionen med högst andel utlandsfödda (18 procent) efter Stockholm 
(22 procent) – drivs tesen att även om integrationen av invandrare kan 
vara ett problem på kort sikt kan en väl utformad invandringspolitik 

leda till att invandrare blir en ekonomisk tillgång. Integration och 
effektivitet kan och bör gå hand i hand.
Så vad kan man göra för att få praktik och teori att stämma bättre 
överens? Lösningen ligger inte bara i utbudet och efterfrågan av 
invandrares kompetens utan även i bättre matchning av de båda. Bäst 
är om matchningen sker på lokal nivå eftersom arbetsmarknader oftast 
är geografiskt begränsade.
Ett första hinder för utbudet av invandrares kompetens är språket. Ett 
exempel på en innovativ åtgärd för att ta itu med detta problem hittar 
man i Frankfurt (med 40 procent utlandsfödda), där föräldrarna följer 
med barnen till skolan två förmiddagar per vecka för att lära sig bättre 
tyska. Invandrarna kan öva sina nya språkfärdigheter i hemmet 
samtidigt som föräldrarna får hjälp att känna sig bättre integrerade i 
skolgemenskapen.
I Skåne betalar Arbetsförmedlingen ut ersättning för att uppmuntra 
invandrare att snabbt lära sig språket. Sådana incitament har lett till att 
de språkstuderande anstränger sig hårdare samtidigt som deras behov 
av stöd från samhället minskar och de bygger upp ett kapital som kan 
användas som säkerhet för att skaffa produktiva tillgångar.
Högutbildade invandrare har problem att få sina meriter erkända. 
Enkelt uttryckt är det ungefär lika dumt att låta en utbildad läkare 
arbeta som byggarbetare eller städare som att döda en fjäril med gevär. 
Det går men är knappast optimal resursanvändning.
I Portugal har man tagit itu med problemet med hjälp av ett flerparts-
projekt som kombinerar översättning av dokument, kompletterings-
utbildningar, praktikplatser och examinationer. Projektet har lett till att 
90 procent av de deltagande läkarna som tidigare hade lågkvalificerade 
yrken återigen arbetar som läkare.



På efterfrågesidan finns det också mycket samhället kan göra för att 
hjälpa arbetsgivare att upptäcka, förstå och dra nytta av invandrares 
potential, till exempel deras språkkunskaper, lokalkännedom, nätverk 
och nya idéer.
Dessutom visar forskningen att det finns mycket kvar att göra när det 
gäller diskriminering från arbetsgivare.
Det räcker dock inte att fokusera på utbud och efterfrågan om in-
vandrare och arbetsgivare inte kan hitta varandra. I andra OECD-län-
der, till exempel Nederländerna, har man använt interaktiva webbsidor 
där arbetsgivare kan annonsera om lediga tjänster och invandrare ladda 
upp sina CV:n.
En annan metod är riktad hjälp med att söka jobb. I Storbritannien har 
man infört ett system där ersättningen som betalas till företag som 
hjälper människor att hitta jobb är proportionerlig med de hinder den 
arbetssökande står inför på arbetsmarknaden. Alltså kan man anpassa 
ersättningen för dem som lyckas integrera invandrare på arbetsmark-
naden.
Dessa lösningar är dock inte fullständiga. Forskningen visar att per-
sonliga nätverk spelar en central roll när det gäller att hitta jobb. 
Invandrare, som är i störst behov av sådana nätverk, saknar ofta starka 
lokala nätverk i sina nya hemländer.
I Toronto i Kanada bygger integrationsarbetet på att man använder 
invandrare som redan är etablerade i näringslivet som mentorer. Men-
torerna hjälper nyanlända att hitta rätt på arbetsmarknaden och har en 
dubbel roll i att både öppna dörrar till olika nätverk och fungera som 
förebilder. I Skåne har Arbetsförmedlingen infört ett liknande projekt 
med arbetsmarknadsguider.
Ovan nämnda insatser underlättar integreringen av första generatio-
nens invandrare. För att minska överföringen av problem i termer av 

utbildning och arbetsmarknadsresultat till nästa generation krävs dock 
insatser över hela livscykeln: integrering av framtida generationer från 
tidig ålder och främjande av nätverk mellan invandrarbarn och infödda 
barn.
Att nyanlända invandrare snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden 
är inte bara bra för dem själva. Det är även bra för landet som helhet 
och inte bara för att det minskar bördan på de offentliga finanserna. 
Sverige är ett samhälle som utmärker sig genom en hög nivå av tillit. 
Tilliten ger både ekonomiska och sociala fördelar.
Men även om tilliten i Sverige är exceptionellt hög bland människor 
med arbete är den bland arbetslösa lägre än i USA, Kanada, Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien och Schweiz. Arbetslösa känner sig mycket 
”utanför” och arbetslösa invandrare kan uppleva att de hamnat i 
dubbelt utanförskap.
Effektiv integrering av invandrare på arbetsmarknaden är, förutom att 
man skapar produktiva samhällsmedborgare, avgörande för att nyan-
lända invandrare ska känna sig bekväma i sin nya identitet som 
svenskar.
Emily Farchy, ekonom vid avdelningen för regional utveckling, 
OECD
William Tompson, chefsrådgivare vid avdelningen för regional 
utveckling, OECD “

“OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation 
and Development). “



DN 13 nov 2012:

“Dags att höra samernas historia”
“Samerna var länge offer för den svenska rasideologin. Fortfaran-
de är det märkligt tyst om samiska frågor i riksmedierna. “

“Samiska frågor är egendomligt osynliga. Som om de inte angår oss 
andra i Sverige, utan kan förbigås med tystnad. Faktum är att landets 
300 vargar drar till sig betydligt mer uppmärksamhet i riksnyheterna. 
Tystnaden fanns där redan när jag gick i skolan, inte ett ord på samiska 
fick jag lära mig. Det är bara några år sedan det samiska språket för 
första gången togs in i en lärobok i svenska. Kartor över Norrland vi-
sades i geografin, men aldrig någon där man såg samebyarnas marker.
Långsamt håller ändå något på att hända. Minoritetspolitiken har 
moderniserats sedan Sverige blev EU-medlem. På senare år har det 
också kommit mängder av ny samisk litteratur. Då tänker jag inte 
färgglada praktverk om hemslöjd och naturskönhet i fjällen, utan 
böcker om rättsfrågor och historia. Den samiska historien håller nu för 
första gången på att ta plats där den hör hemma, i svensk historia. 
”Stulet land. Svensk makt på samisk mark” är en digert lärd och 
innehållsrik bok av Lennart Lundmark som kom för några år sedan. 
Nu har ännu en viktig bok kommit ”Tusen år i Lappmarken. Juridik, 
skatter, handel och storpolitik” av Lilian Ryd och Tomas Cramér. Det 
är en lättläst, personligt skriven berättelse om Lapplands okända 
historia, och om hur det gick till när staten tog ifrån samerna deras 
rättigheter.
Den stora omsvängningen skedde när rastänkandet slog igenom i 
Sverige under 1800-talet. Enligt tidens lärdom var samer ett under-
lägset folk, de hade blivit kvar i ett lägre utvecklingsstadium. Så det 
var bara en tidsfråga innan samekulturen skulle gå under, fick 

ämbetsmännen lära sig. Självklart kunde ett underutvecklat folk inte 
äga någon egen mark eller ha några dokument i bevis för sin sak. Utan 
att ens leta i arkiven och plocka fram de gamla rättsliga handlingar 
som faktiskt låg där, började länsstyrelserna behandla den mark ovan-
för odlingsgränsen, som sedan gammalt tillhörde lappbyarna, som 
ägarlös. Omföringen försiggick godtyckligt i jordeböcker. Det gick till 
så att lappbyarnas marker försågs med etiketten till ”krono”, och där-
med i ett penndrag fick ändrad status. Trots att samer redan i århund-
raden hade betalat skatt till kronan, på samma sätt som adel, bönder 
och andra markägare i riket för att kunna nyttja sina marker i skydd av 
en svensk rättsordning.
Samerna skulle gå under, det ansågs bara vara en tidsfråga. I väntan 
på det skulle samebarn inte undervisas tillsammans med svenska barn. 
Nej, de skulle gå i skolkåtor där bildningsmålen var lägre än i folk-
skolan, så att skolan ”icke avvänjer barnen från nomadlivet”. I den 
läsebok som togs fram för Lappskolan i början av 1900-talet stod inte 
ett ord om de rättigheter samer haft ända sedan 1300-talet. Det är den 
förlorade historien som är på väg tillbaka nu, som berättar om samer 
som i hundratals år tidigare var respekterade handelspartner och vikti-
ga för riket som upprätthållare av gränser i norr. Invånare inlemmades 
i rättssamhället med domstolar, egna länsmän och nämndemän, som 
förr var betrodda av staten att döma i arvs- och markfrågor.
Men 1800-talets idéer om samer som ett mindervärdigt folk levde kvar 
länge under ytan i lagstiftning, undervisning och journalistisk. Ännu i 
Folkhems-Sverige ansågs att samernas näringar skulle avvecklas na-
turligt. Renskötsel, jakt och fiske var inte viktiga för tillväxten i värl-
dens modernaste land, så samerna borde uppmuntras att ägna sig åt 
något meningsfullt i stället.
Förvånad kan man konstatera att det fortfarande hörs så lite i riks-
medier om samiska nyheter, som man talar om exempelvis på 



”Oddasatt” i tv. För en tid sedan höll sametinget ett av sina få årliga 
plenum i Östersund. En av de viktigaste frågorna där var de storskali-
ga markexploateringar som nu pågår för nya gruvor.
Naturligtvis är gruvorna välkomna på många orter. Men de påverkar 
samtidigt renskötsel och andra näringar och kulturella traditioner i 
naturlandskapet. Och så medför de säkerhetsrisker som man måste 
leva med i hundratals år framåt. En ny gruva kanske fungerar i 20 år 
(ett tidsperspektiv gruvbolag ofta använder), men gruvdammens 
giftiga innehåll finns kvar betydligt längre. Föroreningarna i förgiftat 
vatten berör långt fler än dem i gruvans närhet. Flera gruvprojekt 
ligger i älvdalar, nära vattenkraftverk där dammarna redan är gamla 
och behöver rustas upp, en del av dem läcker redan. Sprängningar och 
ny tung lastbilstrafik i deras närhet ökar påfrestningarna.
Men ingen verkar fråga sig vad det finns för planer på att minimera 
riskerna för att en vattenkraftverksdamm ska brista och dra med sig en 
gruvdamm längre ned längs älven, som forskare May-Britt Öhman vid 
Uppsala universitet har påtalat.
Det är dags att börja lyssna mer på invånarna i norr, deras krav på 
delaktighet, säkerhet och historiska rätt, nu när exploateringarna av 
naturresurser i Lappmarken pågår för fullt.

Maja Hagerman “

“Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter.”
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DN 29 nov 2012:
Bostäder.

“Rörlighet är nyckeln”
“ Segregationen är ett problem bara om den permanentas. “

“Bostadssegregationen har fördubblats de senaste 20 åren. Det visar 
siffror från SCB, presenterade av Ekot i går.
På papperet låter det allvarligt. ”Andelen människor med invandrar-
bakgrund har ökat kraftigt i vissa stadsdelar, även på mindre orter.” 
Men frågan är om man måste bli så upprörd, eller ens förvånad. Egent-
ligen visar siffrorna bara det vi redan visste, nämligen att Sverige har 
tagit emot många invandrare sedan 1992. En hel del av dessa är flykt-
ingar, som kommer till det nya landet utan språkkunskaper, kontaktnät 
eller yrkeskunskaper som är omedelbart översättningsbara.
Chansen att de ska ta, eller få, ett lån på 8 miljoner kronor och köpa en 
villa i Vellinge är försumbar.
I S:t Paul, Minnesota, ligger ett område som länge var känt som 
Svenska dalen. I mitten av 1850-talet bosatte sig svenska invandrare i 
denna kåkstad, en samling baracker vid en smutsig flod. Affärer, kyr-
kor och språk var svenska. Dagarna innebar hårt jobb som industriar-
betare eller hembiträden.
Så småningom kunde de flesta immigranterna lämna Svenska dalen, de 
hade fått råd att söka sig till bättre bostäder tvärs över USA. Andra 
kom efter; irländare, italienare och mexikaner. Området tjänar fort-
farande som en språngbräda för nyanlända amerikaner från hela värl-
den.
Berättelsen om Svenska dalen är berättelsen om invandring. Den har 
upprepats på otaliga platser och tidpunkter i historien.

Det är svårt att flytta till ett annat land. Den första tiden innebär utan-
förskap, osäkerhet och, förhoppningsvis, strävsamt arbete. Att flytta till 
en plats där det redan bor många landsmän är naturligt. Kanske ses det 
till och med som ett sätt att underlätta integration i det nya landet – det 
är enklare att flyta in i ett nytt sammanhang om man omger sig med 
människor som talar samma språk och redan anträtt samma resa.
Tillfällig segregation måste inte vara ett problem. Och vem har rit-
ningen på ett samhälle där nyanlända omedelbart kan delta på bostads-
marknaden på samma villkor som de som bott i landet i årtionden?
Ekots undersökning mäter inte genomströmningen i områdena. Om en 
människa med invandrarbakgrund flyttar ut och två in ökar segregatio-
nen, men det behöver inte vara dåliga nyheter för samhället – om de 
två nya också så småningom får chansen att byta till en bättre bostad.
Det allvarliga är inte att människor med utländsk bakgrund flyttar till 
Rosengård, Hammarkullen eller Rinkeby, det är om de inte kommer 
därifrån trots att de vill. Nyckeln är den vanliga: språkkunskaper, jobb, 
en lön att leva på.
DN 29/11 2012 “



DN 19 juli 2012:
Integration.

”Romska kvinnor prioriteras i satsning på 
jämställdhet”
“ Dubbelt diskriminerade. I dag fattar regeringen beslut om att en 
telefonrådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa för romska 
flickor och kvinnor ska öppnas. Beslutet är en del av regeringens 
strategi för att bryta utanförskapet bland Sveriges romer. Vi har 
inte tagit jämställdhetsutmaningen när det gäller romer på allvar, 
skriver Erik Ullenhag. “

“Romska kvinnor drabbas ofta av dubbel diskriminering, dels för att 
de är romer, dels för att de är kvinnor som lever i patriarkala struktu-
rer.
I minst 500 år har det levt romer i Sverige och romerna är en av Sveri-
ges fem nationella minoriteter. Men romernas historia är tyvärr en del 
av vår mörka historia. In på 1800-talet levde romer som slavar i Ru-
mänien. Under Förintelsen sändes hundratusentals romer till Hitlers 
dödsläger. I Sverige utgick på 1600-talet påbud om att romska män 
skulle avrättas samt att romska kvinnor och barn skulle landsförvisas. 
På 1900-talet drabbades hundratals romer av tvångssteriliseringar – 
den svenska staten fattade det ofattbara beslutet att dessa människor 
inte var värdiga att få barn. Romer har också nekats rätten till skolgång 
och att bosätta sig fritt samt har saknat rösträtt.
I dag lever det omkring 50 000 romer i Sverige. Många har arbete 
och är väl integrerade i samhället. En del har nått dit genom att dölja 
eller lämna sin romska identitet bakom sig. Människor ska självklart 
själva välja sin identitet, men ingen ska behöva dölja sin tillhörighet på 

grund av omgivningens fördomar. Andra romer har reagerat med ett 
avståndstagande från samhället eller med en känsla av hopplöshet. 
Den som ser att romer som har utbildat sig ändå inte får jobb tycker 
kanske inte att det är lönt att anstränga sig. Och varför skicka iväg 
barnen varje morgon till skolan om de möter mobbning och lärare som 
inte har några förväntningar på dem?
Fortfarande är det alldeles för många romska barn som inte går ut den 
svenska grundskolan, romer som söker bostad nekas på grund av sin 
etniska tillhörighet och för få romer har ett jobb att gå till. Vi tvingas 
konstatera att det inte finns någon annan grupp i Sverige som drabbas 
av så mycket fördomar och diskriminering som den romska gruppen.
Från regeringens sida har vi därför tagit flera initiativ för att bryta 
romers utanförskap. Vi tar nu fram en vitbok över de övergrepp som 
romer drabbats av historiskt. Regeringen har också fattat beslut om en 
fyraårig satsning på knappt 50 miljoner kronor för att i första hand 
stärka romers ställning på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet. 
Arbetet ska vara långsiktigt. Målet är att den rom som föds i år 2012 
om tjugo år ska ha samma möjligheter som vem som helst annan i 
majoritetssamhället.
I den långsiktiga strategin för att skapa romsk inkludering är flickor 
och kvinnor en prioriterad målgrupp. Statens folkhälsoinstitut (2008) 
har tagit upp att den traditionella romska familjestrukturen karakteri-
seras av att kvinnan är underordnad mannen. Delegationen för romska 
frågor påtalade att förekomsten av barnäktenskap och reglerade sociala 
relationer inom gruppen kan ha negativ inverkan på romska kvinnors 
hälsa. Romska kvinnor har i samtal med mig pekat på att det finns ett 
stort mörkertal när det gäller romska flickors och kvinnors ohälsa och 
att behovet av stöd är stort.
Samtidigt som vi vet att romska kvinnor drabbas av patriarkala struk-
turer vet vi för lite om hur dessa strukturer ser ut. Vi har inte tagit 



jämställdhetsutmaningen när det gäller romer på allvar. Många romska 
flickor hoppar av skolan men vi vet för lite om varför. Samhället måste 
bli tydligare i det självklara budskapet om att vi ska ta på samma allvar 
när en romsk flicka inte kommer till skolan som när det händer med en 
flicka ur majoritetsbefolkningen.
Det finns i dag begränsad kunskap om romers hälsa, levnadsvanor och 
livsvillkor. Därför har Statens Folkhälsoinstitut fått i uppdrag att göra 
en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och 
hälsa. Frågor kring exempelvis sexualitet och könssjukdomar är sär-
skilt känsliga för många romer. Företrädare för romska kvinnor har till 
regeringen framfört önskemål om en telefonlinje dit romska kvinnor 
kan ringa med frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa.
Vid dagens regeringssammanträde uppdrar vi därför till Länsstyrelsen 
i Stockholm att se till att en avgiftsfri telefonrådgivning kommer i 
gång snarast. Hjälp och råd ska kunna sökas anonymt och om möjligt 
ska information till de hjälpsökande också kunna lämnas på romani 
chib. För detta avsätter regeringen sammanlagt 2,1 miljoner kronor 
under åren 2012–2014.
Romer, precis som alla andra i Sverige, ska framför allt få möjlighe-
ter i livet genom den generella välfärdspolitiken. Skolan, arbetsför-
medlingen och sjukvården ska i teorin möta alla som bor i landet som 
individer. Men i praktiken fungerar det inte alltid så. Därför behöver vi 
få de generella systemen att möta romers behov på ett bättre sätt. Det 
kan handla om att skolor och myndigheter skaffar sig mer kunskap om 
den romska minoriteten och hittar lösningar på de problem som upp-
står i vardagen på grund av kulturkrockar, diskriminering eller bristan-
de tillit.
Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller 
romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver 
ha en framtid att skämmas för också. Gör vi det är förhoppningen att 

den romska flicka som föds i dag har samma möjligheter som en flicka 
ur majoritetsbefolkningen när hon fyller 20 år.
I korthet. Satsning under fyra år
Det lever i dag omkring 50 000 romer i Sverige. Många romska barn 
går inte ut den svenska grundskolan, romer som söker bostad nekas på 
grund av sin etniska tillhörighet och för få romer har ett jobb att gå till.
I fyra år satsar regeringen 50 miljoner kronor på att stärka romernas 
ställning på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet.
Romska flickor och kvinnor ägnas särskild uppmärksamhet och deras 
livssitation och hälsa ska utredas av Statens Folkhälsoinstitut.
2,1 miljoner satsas 2012–2014 på en avgiftsfri telefonrådgivning inom 
sex och reproduktiv hälsa speciellt för romska kvinnor. Hjälp och råd 
ska kunna sökas anonymt och om möjligt ska information kunna 
lämnas på romani chib.

Erik Ullenhag (FP), Integrationsminister “



DN 4 dec 2012:
Invandring.

“MP säger nej till krav på anhöriga”
“ Moderaterna vill inleda samtal i regeringen om att skärpa för-
sörjningskraven för anhöriginvandring. Men intresset är svalt 
från de tre andra allianspartierna. Och Miljöpartiet, regeringens 
samarbetsparti i migrationspolitiken, säger blankt nej. “

“– Undantaget är i dag så omfattande att mindre än en procent om-
fattas av försörjningskravet. Då är det dags att starta de här diskussio-
nerna i regeringen, säger migrationsminister Tobias Billström (M) till 
DN.

Han pekar på statistik från Migrationsverket som avgjorde omkring 41 
000 anknytningsärenden i fjol. Bland dessa fall tillämpades försörj-
ningskravet – att den person som kommit till Sverige ska ha egen 
bostad och försörjning – bara i 348 fall. Det är mindre än 1 procent.
– Det är i mitt tycke på tok för lite, säger Billström.
Men från de tre övriga regeringspartierna är intresset minst sagt 
svalt. Oviljan att över huvud taget diskutera frågan är störst hos Krist-
demokraterna.

– Vi vill inte föra en politik som splittrar barnfamiljer. Det påverkas 
inte av att vi har en situation i Syrien som gör att ännu fler människor 
måste fly därifrån, säger Emma Henriksson, KD:s gruppledare i riks-
dagen.
Skulle regeringspartierna trots allt kunna enas om en skärpning av 
kraven måste man övertyga Miljöpartiet – som säger blankt nej.

– Det här är ett förslag som inte kommer att bli verklighet. Det finns 
inte med i vår överenskommelse med regeringen och därmed kommer 
det inte att ske, fastslår Maria Ferm, MP-talesperson i migrationspoli-
tiska frågor.
Sverigedemokraterna tycker att regeringen i stället ska samarbeta 
med SD som vill minska anhöriginvandringen med 90 procent.

– Vill Fredrik Reinfeldt införa riktiga försörjningskrav måste han ha 
hjälp av oss, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson i ett uttalande.
Statsminister Fredrik Reinfeldt, som precis som tidigare utesluter allt 
samarbete med SD, sade i går att han vill ha ”en tydlig arbetslinje 
kopplad till människor som kommer till Sverige av olika skäl”.
– Det är också ett sätt att förbereda Sverige för, vad vi räknar med, en 
stor anhöriginvandring.

Mats J Larsson  matsj.larsson@dn.se “
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DN 4 dec 2012:
Flyktingplaceringar.

“Integrationen är kommunal”
Det hänger på viljan. Det är meningslöst att inom ramen för EU-sam-
arbetet försöka tvinga medlemsländer att ta emot fler flyktingar. På 
samma sätt finns ringa utsikter till lyckad integration om staten skulle 
tvinga svenska kommuner att erbjuda flyktingar boende. Systemet 
bygger på frivillighet och framgången på att det finns en ärlig önskan 
att hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället.
Nu prövas kommunpolitikernas solidaritet och förmåga att se männi-
skor som tillgångar i stället för betungande välgörenhetsprojekt. Delvis 
på grund av den katastrofala situationen i Syrien ökar nu asyl- och an-
höriginvandringen. 2014 och framåt minskar den sedan långsamt, för-
utspår Migrationsverket. Men nästa år ska drygt 40 000 personer vida-
re från asylboenden till eget boende, SFI och kontakt med Arbetsför-
medlingen.
Tre fjärdedelar väljer ort och hittar bostad själva. Övriga behöver hjälp 
med placering och bostad. Och som SVT rapporterade i söndags sak-
nas närmare 5 000 platser. Förhandlingarna pågår visserligen fort-
farande och ska inte vara klara förrän en bra bit in på nästa år, men to-
nen och signalerna från många av kommunerna antyder att det kan bli 
svårt att få fram tillräckligt med platser.
Utflyttningskommuner har allt att vinna på att välkomna nyanlända – 
och anstränga sig för att få dem att stanna kvar efter etableringstidens 
två år. Välmående kommuner, inte minst i södra Sverige, har förstås 
också stora möjligheter att ta större ansvar. Särskild potential har 
mellanstora städer. Det framhåller Lars G Brandt, länsstyrelsernas 
samordnare i migrationsfrågor. De är tillräckligt små för att de nyan-
lända ska känna att de har överblick och får grepp om orten. Samtidigt 

är kommunerna tillräckligt stora för att kunna erbjuda sådant som 
praktikplatser.
Men för att invandringens potential ska kunna utnyttjas måste Arbets-
förmedlingen lyckas bättre med att omsätta etableringsreformens 
målsättningar i praktisk verksamhet. Det kräver att uppdraget priori-
teras högre. I klarspråk, att fler arbetsförmedlare avsätts till att lotsa 
nyanlända mot egen försörjning.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

DN 4 dec 2012: 

“Nytt test för att bli dansk”
“Danmark ska införa ett modernare medborgarprov för blivande 
danska medborgare. Det gamla provet tog mer sikte på dansk historia, 
kultur och geografi. Det nya ska fokusera på olika aspekter på vardags-
livet i ett modernt samhälle. Inriktningen blir samhällsfrågor i ett brett 
perspektiv och förmodligen en viss anpassning av kraven på språkkun-
skaper i danska.
Ett av kraven för att få danskt medborgarskap blir dock fortfarande att 
man har varit ostraffad under vistelsen i Danmark.
TT-Ritzau “
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DN 5 dec 2012:
Malmö.

“Judehatet måste få ett slut”
“ Sverige får fortsatt kritik för passivitet mot antisemitismen. 
Samtidigt kommer nya rapporter om antijudiska attacker i 
Malmö. “

“Än en gång kommer en rapport om antisemitiska brott i Malmö. Den 
här gången är det två judiska väninnor i Rosengård som uppger sig 
trakasserade av okända gärningsmän.
För Sydsvenskan berättar kvinnorna att de genom åren ”vant sig” vid 
att kallas ”judehora” och ”judesvin”. Nu har de utsatts för inbrott – till 
det stulna hör minnesföremål från Förintelsen – och fått hakkors måla-
de på dörren. Någon har också kastat sopor på deras lägenhet.
Den antisemitismens svarta bok som just nu skrivs om Malmö blir allt 
längre.
Det är omöjligt att glömma reportaget som Niklas Orrenius, nyligen 
belönad med Publicistklubbens Guldpenna, skrev om Shneur Kessel-
man. Rabbinen berättade om sin tillvaro som chassidisk jude med 
traditionell klädsel i Sveriges tredje stad. Hans promenadväg genom 
Malmö kantades av slagord som ”Jävla jude”, ”Leve Palestina” och 
”Support Hitler”.
Likaså minns man kommunalrådet Ilmar Reepalus sicksackande 
mellan orimliga formuleringar om Malmöjudarnas ansvar för Israels 
politik och om ”den israeliska lobbyn”. Ett sprängdåd mot judiska för-
samlingen inträffade så sent som i slutet av september i år, den judiska 
begravningsplatsen har vandaliserats, proisraeliska demonstrationer 

jagats med stenar och glåpord. Simon Wiesenthal-centret har varnat 
judar för att resa till staden.
I november besöktes Sverige av den amerikanske rabbinen Andrew 
Baker på uppdrag av OSSE, den europeiska organisationen för säker-
het och samarbete. Baker träffade integrationsminister Erik Ullenhag 
och diskuterade den svenska antisemitismen. Nu har han skrivit ett 
uppföljande brev till ministern där han konstaterar att en hel del är 
gjort men att mycket återstår.
Bland annat tvingas judiska församlingar och organisationer bära en 
tung kostnad för att garantera sin säkerhet, vilket bara det är ett pin-
samt underbetyg till det svenska samhället år 2012. Svensk polis visar 
dessutom enligt OSSE fortfarande brister när det gäller att rapportera 
hatbrott.
Baker konstaterar ett redan känt samband, att antisemitiska inciden-
ter ökar när konflikter i Mellanöstern trappas upp. Judar i Sverige blir 
alltså syndabockar för upplevda oförrätter begångna av staten Israel. 
Om detta har också många av Malmös judar vittnat.
Men vilka individer är det som begår dessa våldshandlingar? Hur vanl-
igt är det att svenskar med ursprung i Mellanöstern bär med sig de 
föreställningar och fördomar, inte sällan rent judehat, som trummats ut 
av totalitära regimer och fundamentalistiska rörelser? Det vet vi inte. 
Enligt OSSE-rapporten för visserligen Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ, statistik över hatbrott, men rådet identifierar inga förövare förrän 
det får regeringsuppdrag att göra så.
Brist på kunskap om gärningsmännen är också något som Nima 
Gholam Ali Pour, socialdemokratisk fritidspolitiker i Malmö, pekar på 
i en debattartikel på Newsmill (28/9). Han efterlyser ”en stor kommu-
nal utredning” om Malmös antisemitism. Och det minsta man kan 



begära är att brottens natur blir ordentligt genomlyst. Först då kan man 
sätta in de rätta motåtgärderna.
Att vara jude i Malmö innebär att vara ansatt från flera håll. Dels bär 
staden, och många av dess omkringliggande kommuner, på en traditio-
nell antisemitism, förvaltad av nynazister. Det var denna tradition som 
gjorde sig påmind när judiska skolbarn trakasserades med ägg och 
”Heil Hitler”-bröl då de besökte sin kursgård i Höllviken för drygt två 
år sedan.
Malmös judar möter också en nyare form av antisemitism som alltså 
har sina rötter i Mellanöstern. Här riskerar samhället att stå handfallet; 
rasism från människor som kollektivt brukar betraktas som offer är 
inget som den svenska offentligheten är van vid eller särskilt skicklig 
på att hantera och bemöta. Den valhäntheten måste få ett slut. Det är 
inte ”spänningar mellan grupper” som ligger bakom Israelmotiverade 
hatbrott mot Malmös judar, det är en liten minoritetsbefolkning som 
ansätts av kriminella.
Det finns också goda nyheter från Malmö. Myndigheter och omgivan-
de samhälle har reagerat starkt på dåden mot stadens judar. Höstens så 
kallade kippavandringar till stöd för den judiska gruppen bevisade 
den solidaritet som finns, och både regering och lokalpolitiker marke-
rar tydligt mot hatet. Men det får inte stanna där. Antisemitismen 
måste genomlysas och motverkas, och offren stödjas.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN 8 dec 2012

”Vi lämnar inte judarna i sticket”
“Erik Helmerson har rätt i sin analys på DN:s ledarsida (7/12) om att 
det måste göras mer mot främlingsfientlighet och antisemitism. Det är 
vedervärdigt att händelser som de i Malmö den senaste tiden inträffar i 
Sverige 2012. Antisemitiska yttringar och annat negativt bemötande 
som grundar sig på rasistiska föreställningar är oacceptabla i ett demo-
kratiskt samhälle.
Jag vill dock understryka att vi från regeringens sida inte har lämnat 
vare sig Malmös eller Sveriges judar i sticket. Vi har en mycket bra 
dialog med såväl Judiska centralrådet som de olika judiska försam-
lingarna i landet.
Jag har också haft givande möten med Obamas sändebud Hanna 
Rosenthal och OSSE:s sändebud Andrew Baker om hur vi bäst be-
kämpar antisemitism. I budgeten för 2012 tillmötesgick vi också för-
samlingarnas begäran om 4 miljoner kronor till extra säkerhetsåtgär-
der, ett engångsbelopp i syfte att öka säkerheten och minska utsatthe-
ten för den judiska minoriteten.
Vi har även helt nyligen beviljat Svenska kommittén mot antisemitism 
en halv miljon kronor för att genomföra en utbildningssatsning med 
fokus på antisemitism och islamofobi riktad till framför allt högstadie-
lärare och annan skolpersonal i Malmö. Och Teskedsorden har fått 1 
miljon kronor för att genomföra den så kallade Kungälvsmodellen, en 
särskild metod som används i undervisning i skolan för att motverka 
främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, i fler kommuner.
Just utbildning är nämligen ett av de effektivaste verktygen i kampen 
mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Allra viktigast är dock 
det politiska ledarskapet. Och från regeringens sida är budskapet 
glasklart – vi tar och kommer att fortsätta ta debatten mot hatet. Och 
detta oavsett vem hatet riktar sig mot och vem som är avsändare.
Erik Ullenhag “



DN 16 dec 2012:

“Romsk historia kartlagd med dna#
“När genetiker på senare år har använt dna för att studera européers 
historia har romer inte funnits med – trots att romer är Europas största 
minoritet med ungefär 11 miljoner personer. Nu har en internationell 
forskargrupp analyserat dna från 152 romska personer från 13 olika 
länder i Europa. Analysen bekräftar att romerna kommer från norra 
eller nordvästra Indien. De lämnade dessa trakter för cirka 1 500 år 
sedan och vandrade till Kaukasus och Mellanöstern. Därifrån spreds 
de för 900 år sedan via Balkan åt olika håll i Europa. Källa: Current 
Biology 6/12
Karin Bojs karin.bojs@dn.se “
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DN 18 dec 2012:

“EU backar om fingeravtryck”
“EU-parlamentet backar och går med på medlemsländernas krav att 
polisen ska få tillgång till fingeravtrycken från flera miljoner flykting-
ar. Det är databasen Eurodac, som sedan 2003 registrerat samtliga 
asylsökande som kommit till något EU-land.
Tvisten om Eurodac är en av de sista ouppklarade frågorna i förhand-
lingarna om en gemensam asylpolitik. Kompromissen antogs med 41–
11 i parlamentets rättsliga utskott på måndagskvällen.
Henrik Brors henrik.brors@dn.se “
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DN 18 dec 2012:
Antisemitism.

“Hatet mot en kippa på krogen”
”Kolla! Han där är jude! Sieg Heil!” är fraser som kan provoceras 
fram av en enkel kippa. Antisemitiska uttryck är inte ovanliga i 
svensk offentlighet. Mathan Ravid skriver om en öl som blev något 
helt annat.”

“Först trodde jag att han skämtade. Skrek de verkligen det? De där 
borta, som ser ut som ett gäng vanliga Uppsalastudenter? Är du sä-
ker?! Det lade sig en olustig stämning över vår grupp.
Kvällen hade börjat så bra. Jag hade bjudit hem några vänner från ju-
diska studentföreningen i Uppsala. På menyn stod sabbatsmiddag i 
goda, sekulära vänners lag. Som vanligt brydde vi oss föga om matreg-
ler eller ritualer. Vi behandlade vilodagen som många svenska judar 
gör – en chans till ”fredagsmys på svenskjudiska”.
Till slut bestämde vi oss för att gå ut. De kippor (kalotter) som halvt på 
skämt hamnat på våra huvuden under kvällens gång blev spontant kvar 
där. Det första jag slogs av när jag för en gångs skull rörde mig på 
offentlig plats iklädd kippa var alla viskningar i stil med ”Titta, han är 
jude!” som följde oss genom staden, samt inne på den krog där vi 
hamnade. Kanske talande för hur ovanliga och osynliga (identifier-
bara) judar är i den svenska vardagen. Situationen kändes märklig men 
inte besvärande.
Så kom chocken. Min vän hade precis beställt första rundan och var på 
väg tillbaka till oss när han åkte på en verbal knock.
– Kolla! Han där är jude. Fy fan vad jag hatar judar! Sieg Heil!

Orden kom från gänget vid bordet närmast baren och ackompanjerades 
av höjda högerarmar. Efter ett tag bestämde vi oss för att konfrontera 
dem,varpå vi välkomnades med en ramsa om ”fascisten Ariel Sharon”. 
Först därefter fick judarna tillåtelse att slå sig ner vid antisemitismens 
smörgåsbord. Där bjöds på såväl traditionella som moderna antijudiska 
idéer, en rejäl dos ”antirasistisk” antisemitism, samt en god portion 
kollektivt skuldbeläggande.
Vi fick bland annat veta att vi inte skulle tro att vi var förmer än and-
ra, och att det ”vi utvalda” utsatte palestinierna för var förkastligt. Sta-
ten Israel var ”nazistisk” och bedrev en politik vi som judar tydligen 
stödde i vårt och torrt. Vi gjorde oss därmed skyldiga till ”fascism”, 
fick vi veta. Just anklagelserna om judisk ”rasism”, ”fascism” och 
”nazism” återkom regelbundet – från samma personer som några 
minuter tidigare ogenerat brustit ut i en högljudd Hitlerhälsning.
Först efter en lång diskussion tycktes vi övertyga dem. Nej, bara för att 
vi var judar hade vi inte nödvändigtvis posters på Ariel Sharon ovanför 
våra sängar. Nej, bara för att vi var judar tyckte vi inte nödvändigtvis 
att allt som Israel gör eller påstås göra är rätt. Nej, bara för att vi var 
judar ansåg vi inte nödvändigtvis att icke-judar är mindre värda.
Nej, vi var helt enkelt ett gäng judar som ville ta en öl iförda kippor. 
Dessutom – om vi så skulle önska – ett gäng judar som har rätten att 
uttrycka vilka åsikter vi vill om Israel utan att utsättas för antisemi-
tism.
Många inom minoriteter som de muslimska och romska döljer sin 
identitet av rädsla för kränkningar, och de med religiös tro och/eller ett 
utseende som ”sticker ut” är i högre grad utsatta. För den judiska mi-
noriteten är exemplen otaliga, bland annat i Malmö där öppet judiska 
personer, som stadens rabbin, regelbundet trakasserats.



Under 2000-talet har en rad europeiska länder sett en markant ökning 
av attacker mot judiska institutioner och individer, med statistiska 
toppnoteringar de år då konflikten mellan israeler och palestinier varit 
som blodigast. Skeenden i Mellanöstern kan dock aldrig ursäkta att 
judar världen över utsätts för antisemitism. Israels politik skapar inte 
negativa föreställningar om judar som grupp, utan kan på sin höjd 
trigga latenta sådana eller användas som förevändning för att ge ut-
tryck för judehat. I Sverige har en lika markant ökning över tid av an-
mälda hatbrott (mörkertalet torde vara stort) inte kunnat fastställas, 
och i jämförelse med vissa andra länder tycks traditionella antijudiska 
föreställningar vara något mindre utbredda.
Samtidigt visar studier att moderna antisemitiska attityder kopplade 
till staten Israel – likt dem jag och mina vänner utsattes för – är relativt 
vanliga i den svenska offentliga debatten. Enligt en attitydundersök-
ning från 2006 instämde 14 procent helt eller delvis i att ”det är Israels 
politik som orsakar judehat”, medan hela 41 procent inte tog avstånd 
från påståendet. 8 procent instämde helt eller delvis i utsagan att ”på 
grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om judar”, och ytter-
ligare 27 procent tog inte avstånd från detta förhållandevis öppet 
judefientliga ställningstagande.
Likt i andra länder sticker år som 2006 (Libanonkriget) och inte minst 
2009 (kriget i Gaza) ut även i svensk statistisk.
Enligt Brås senaste rapport såg 2011 en tjugoprocentig ökning av an-
mälda antisemitiska hatbrott jämfört med året innan (194 respektive 
161). En skiftande benägenhet mellan olika utsatta grupper att anmäla 
brott är blott en av anledningarna till att hatbrottsstatistik endast bör 
användas som grova fingervisningar. Enligt tillgängliga siffror torde 
dock medlemmar av Sveriges lilla judiska minoritet löpa relativt stor 
risk att utsättas för trakasserier.

Männen på krogen bad aldrig om ursäkt. Jag kan bara hoppas att de 
fick sig en tankeställare. Jag vet att jag och mina vänner fick det. Våra 
första, kontraproduktiva skuldkänslor kunde vi efter ett tag slå ifrån 
oss. I dessa situationer är det aldrig offrets fel. Därtill skulle alla – 
judar som icke-judar – tjäna på att de förstnämnda blev mer synliga i 
vårt samhälle. Så länge personer i kippor på en krog betraktas som lika 
exotiska som enhörningar har vi alla problem.
Framför allt chockerades vi av att en grupp judar med sin blotta 
närvaro kan ”provocera fram” så hatiska reaktioner. Dessutom – och 
kanske allra mest alarmerande: Ingen av de andra gästerna reagerade 
med mer än en axelryckning på de grovt rasistiska tillmälen som basu-
nerades ut över den till bristningsgränsen fulla krogen.
Man bör akta sig för att dra för stora växlar av liknande fall. Samtidigt 
går det inte komma ifrån att händelser som den vi upplevde den där 
fredagskvällen i oktober säger något om situationen för dem i den 
judiska gruppen såväl som i andra minoriteter i Europa och Sverige 
som år 2012 öppet vågar visa sin identitet.

Mathan Ravid Historiker, skribent och medlem i Svenska kommittén 
mot antisemitism (SKMA). “



Sverigedemokraterna. DN 16 nov 2012:
Krisen i Sverigedemokraterna.

“Spricka i SD sätter press på Jimmie 
Åkesson”
“Pressen ökar på Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 
Åkesson och nu har en spricka uppstått inom partiet. Partistyrel-
seledamoten Gustav Kasselstrand kräver att Åkesson omprövar 
sin ”nolltollerans-linje” och Sverigedemokratisk ungdom anser att 
det var fel att sparka den ekonomisk-politiska talespersonen Erik 
Almqvist.”

“– Det är inte lämpligt att ha en policy som innebär att man uppmanar 
vår ekonomisk-politiska talesman att lämna sin riksdagsplats. Det kan 
knappast ha varit syftet, säger Gustav Kasselstrand till DN.
Han är ledamot av partistyrelsen, politisk sekreterare för SD i riksda-
gen samt ordförande för ungdomsförbundet SDU.
För en månad sedan skrev Jimmie Åkesson ett brev till partimedlem-
marna att det nu råder ”nolltolerans” och att arbetet med att ”städa upp 
i leden” skulle ges högsta prioritet. Dessa formuleringar var inte till-
räckligt genomtänkta, anser ordföranden.

– Det går faktiskt att markera mot övergrepp och snedsteg utan att det 
renderar i uteslutning eller uppmaningar att lämna partiet, säger Gus-
tav Kasselstrand.
Internt ses kritiken som en krigsförklaring mot partiledaren, enligt 
högt uppsatta personer som DN talat med.
Kritiken mot Jimmie Åkessons hantering av de senaste dagarnas 
videofilmer som visat riksdagsledamöterna Erik Almqvist och Kent 



Ekeroth fälla rasistiska och sexistiska omdömen och tillgripa järnrör 
som tillhyggen en sommarnatt i Stockholm valåret 2010 kom först vid 
lunchtid i går. Då publicerade DN.se en DN Debatt-artikel av Gustav 
Kasselstrand och vice SDU-ordföranden William Hahne.
I debattartikeln skriver SDU att partiledaren Jimmie Åkesson agerat 
förhastat när han fråntog Erik Almqvist partiets näst högsta position i 
riksdagen och sparkade ut honom ur partiets högste ledning, 
verkställande utskottet, och partiledningen.
De menar att partiet borde ha låtit Erik Almqvist behålla sin plats i 
partitoppen, trots att han kallat en kvinna för ”hora”, beskrivit komi-
kern Soran Ismael som ”babbe” (slang för babian) och beväpnat sig 
med järnrör en sommarnatt i Stockholm valåret 2010.
– Jag tycker att man kunde ha mer is i magen och ta några djupa ande-
tag när drevet pågår som värst, säger Gustav Kasselstrand.
Han menar att det finns riksdagsledamöter i andra partier som gjort 
bort sig på liknande sätt.

– Om man inte kan begå ett enda misstag, som dessutom begicks före 
riksdagsinträdet, då tycker jag man ska ompröva den här linjen, säger 
Gustav Kasselstrand.
Partiledaren Jimmie Åkesson var i går uppenbart besvärad av kritiken. 
Han menar att han till skillnad från ungdomsförbundet även tar hänsyn 
till partiets väljare och inte bara de egna medlemmarna.
– Det är djupt beklagligt att vi inte gemensamt kan stå enade kring den 
här frågan. Det här är inte partiledningens beslut enbart, det är också 
Erik Almqvists beslut, säger han till DN.
När Jimmie Åkesson sedan fick en fråga om hur splittrat partiet är 
vände han på klacken och gick.

I går kväll uppgav en källa för nyhetsbyrån TT att Kasselstrand 
riskerar sitt jobb som politisk sekreterare för att han varit illojal mot 
sin arbetsgivare. DN har varit i kontakt med Gustav Kasselstrand som 
inte vill kommentera uppgifterna.
Han säger sig ha fått internt stöd för utspelet.
– Det finns de som är väldigt positiva, även ganska höga partiföre-
trädare som tycker att det här är ett lämpligt utspel.
När DN.se i går ringde runt till distriktsordförande i partiet framkom 
dock ingen öppen kritik mot partiledningen. Däremot fick SDU:s kritik 
mot Åkesson stöd på nätforumet Avpixlat, som står Sverige-
demokraterna nära. Där fanns på torsdagskvällen många inlägg bland 
drygt 1 500 kommentarer om att SD:s ledning vikt ner sig för ett 
mediedrev.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

“Filmen som bråket handlar om
Händelsen inträffade på Kungsgatan i Stockholm tidigt en morgon 
för två och ett halvt år sedan.
SD-topparna Erik Almqvist, Christian Westling och Kent Ekeroth – 
den sistnämnde filmade händelsen med sin mobilkamera – hamnade 
först i en diskussion med komikern Soran Ismail. Denne kallas flera 
gånger ”babbe” och Almqvist säger att ”nej, det är inte ditt land, det är 
mitt land” och ”du argumenterar som en liten fitta”.
Så dyker en kraftigt berusad man med invandrarbakgrund upp och 
försöker ta Ekeroths mobilkamera. Han drivs bakåt av de tre och kallas 
babbe och blatte-lover.
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När en ung kvinna kommer till den berusade mannens undsättning 
uppmanar Almqvist de andra att ”skita i den här lilla horan.”
Soran Ismail lade ut ett filmklipp på Youtube från händelsen redan i 
september 2010. Där ses Almqvist sparka mot den berusade mannen.
Almqvist lade kort därefter upp ett eget klipp, där bara en del av 
Ekeroths film visas.
Nya filmklipp visar även hur sverigedemokraterna beväpnar sig med 
järnrör och hur Ekeroth knuffar en ung kvinna in i sidan på en bil.”

DN 16 nov 2012:
“Otänkbart i något annat parti”
“Analys. Om Kent Ekeroth varit medlem i ett annat riksdagsparti 
hade han åkt ut direkt. Där finns ingen som helst acceptans för 
toppolitiker som beväpnar sig med järnrör.”

“Sedan valet 2010 är Sverigedemokraterna ett av Sveriges åtta riks-
dagspartier. Därför ska partiets riksdagsledamöter granskas som alla 
andra som företräder ett parti.
De senaste dagarna har vi fått en inblick i hur två av riksdagsleda-
möterna agerade efter en krogkväll för ett par år sedan. De vanliga 
problemen med att ord står mot ord och gör det omöjligt att säga vad 
som egentligen hände finns inte i det här fallet eftersom händelserna 
filmades.
Erik Almqvist, som sparkades från sina partiuppdrag i onsdags, uttalar 
sig rasistiskt och sexistiskt. Partikamraten Kenth Ekeroth filmar hän-
delserna. Senare beväpnar båda sig med järnrör från en byggarbets-
plats medan Ekeroth fortsätter filma.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson säger att Ekeroths agerande var 
mindre allvarligt än Almqvists. Det förklarar han med att Almqvists 
uttalanden var politiska medan järnrören togs till för att männen kände 
sig hotade.
Det är väldigt svårt att tänka sig att någon av de andra partiledarna 
skulle föra ett liknande resonemang. För att inte tala om hur orimlig 
tanken är att ledmöter i andra partier skulle agera på samma sätt som 
Almqvist och Ekeroth.
Almqvist var ekonomisk-politisk talesperson och SD:s kandidat till 
finansministerposten. Ekeroth som tagit timeout från uppdraget som 
rättspolitisk talesperson var partiets val till posten som finansminister.
Bara tanken på att företrädare på samma nivå i ett annat parti skulle 
agera på samma sätt är svindlande.
Tänk dig Socialdemokraternas Magdalena Andersson skrikande 
rasistiska tillmälen medan partikamraten Morgan Andersson filmar 
alltihop. Eller finansminister Anders Borg beväpnad med ett järnrör 
flankerad av justitieminister Beatrice Ask med mobilen i ena handen 
och ett järnrör i den andra.
Jag lovar att ingen av dem skulle ha haft jobbet kvar.

Maria Crofts maria.crofts@dn.se”
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DN 16 nov 2012:

“Ekeroth kvar trots järnröret”
“Kent Ekeroth kan få fortsätta representera Sverigedemokrater-
na i rättsfrågor – trots att han beväpnat sig med ett järnrör en sen 
natt i Stockholm.
– Här finns inga uppenbara politiska överträdelser i den här 
filmen, säger partiledaren Jimmie Åkesson.
Samtidigt beskrev han i går kväll sitt förtroende för Ekeroth som 
”närmast obefintligt”. “

“Erik Almqvist sparkades från sina uppdrag i Sverigedemokraterna i 
onsdags när han ertappades med rasistiska uttalanden på en videofilm.
Men partikamraten Kent Ekeroth klarar sig – tills vidare. Han tar 
timeout, i första hand veckan ut. Det innebär att Ekeroth, åtminstone i 
teorin, kan vara tillbaka på jobbet som rättspolitisk talesperson på 
måndag.

– Det vi måste göra nu är att fundera över hur allvarligt det här är och 
vilka konsekvenser det kommer att få. Men vi tänker inte fatta några 
beslut, säger Jimmie Åkesson.
I en ny film som Expressen publicerade i går syns hur tre ledande 
Sverigedemokraterna efter ett bråk beväpnar sig med var sitt järnrör 
som de hittar på en byggarbetsplats på Regeringsgatan i centrala 
Stockholm. De släpper järnrören först när de hör en polisbil i närheten.
I en annan sekvens puttar Kent Ekeroth in en ung kvinna i en bil med 
orden: ”Hey! Jag gör vad fan jag vill! Fattar du?! Backa!”
Trots incidenten vill inte Jimmie Åkesson utesluta möjligheten att 
Kent Ekeroth återvänder till kriminalpolitiken, ett av partiets 

profilområden. Orsaken är att Kent Ekeroth inte gör några ”politisk 
överträdelser” i filmen samt känt sig hotad vid tillfället.
– Det handlar om ett olämpligt sammanhang, där han beter sig 
olämpligt. Det är lättare att hantera i den meningen att en politisk 
överträdelse säger något om din politiska agenda, att bete sig olämpligt 
är en annan sak, säger han.
I går kväll på Expressens direktsända webb-tv-program Bar & politik 
gjorde han dock klart att han förtroende för Kent Ekeroth är mycket 
lågt.

– Det är närmast obefintligt just nu, sade Åkesson
Huvudpersonen Kent Ekeroth höll sig undan och tog bara emot två 
journalister. Han säger att det var han som klippte den hårt redigerade 
version av filmen som Jimmie Åkesson fick se dagarna före valet 
2010.
Kent Ekeroth vill inte uttala sig om sin framtid men ångrar det 
inträffade.
– Jag ångrar väldigt mycket att jag framstår som så provocerande. När 
jag ser på det i efterhand så förstår jag att det ser väldigt illa ut, säger 
Kent Ekeroth till TT.

Mats J Larsson  matsj.larsson@dn.se
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se”
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DN 18 nov 2012:
Sverigedemokraterna

“Vissa veckor är särdeles bra veckor för 
Sverige”
“Sverigedemokraterna har haft sina sämsta dagar sedan valet 
2010. Ingen bör vara överraskad av partitopparnas hårdföra 
nationalism och rasism.”

“Mattias Karlsson sitter i Sverigedemokraternas verkställande utskott. 
Tillsammans med partisekreteraren Björn Söder ingår han i SD-leda-
ren Jimmie Åkessons kompisgäng från studietiden i Lund.
År 2007 var Karlsson ansvarig för att ta fram SD:s invandringspoli-
tiska program. I ett förslag hette det att ”svensk är den som har en helt 
övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra 
svenskar uppfattas som svensk”.
På Ekots fråga om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic är att betrakta 
som svensk svarade Karlsson våren 2007:
 ”Jag uppfattar honom inte som det, på det sätt han tänker, agerar och 
talar. Han har en attityd som på många sätt inte känns som typiskt 
svensk. Han har ett kroppsspråk och ett språk i allmänhet som jag inte 
uppfattar direkt som svenskt.”
Drygt en månad efter Ekots intervju fick Jimmie Åkesson frågan från 
Sydsvenskans Niklas Orrenius hur han såg på Karlssons uttalande. 
SD-ledaren svarade: ”Jag delar Mattias resonemang. Men så länge vi 
inte har frågat Zlatan själv är det ointressant. Jag är inte alls säker på 
att han skulle säga att han är svensk.”

Åkesson, som är mycket fotbollsintresserad, berättade att han fanns på 
läktaren i Portugal några år tidigare och kände lycka när Zlatan gjorde 
sitt omtalade EM-klackmål mot Italien.
Men var Zlatan svensk då?
”Han spelade i alla fall för Sverige. Sedan om han var legosoldat eller 
inte, det vet jag inte”, svarade Jimmie Åkesson.
I onsdags var det dags för Sverigedemokraterna att göra ett praktfullt 
självmål när Expressen avslöjade den numera beryktade videon med 
tre ledande partimedlemmar. Senare på kvällen, efter den massiva 
publiciteten kring SD, gjorde Zlatan fyra mål för Sverige mot England, 
och runt om i världen fascinerades människor av den enastående, 
blågule anfallaren.
Han som, enligt SD-ideologen Karlsson, har ett ”kroppsspråk” och en 
”attityd” som inte ”känns” svenska. Han som, enligt SD-ledaren 
Åkesson, kanske i själva verket är att betrakta som en ”legosoldat”.
Låt oss fortsätta med kopplingarna till fotboll, även om vi lämnar 
Zlatans suveräna och numera världsberömda ”kroppsspråk” därhän.
SD-trion som drog fram genom Stockholms sommarnatt hade förvisso 
inte varit på någon landskamp. Men de förde tankarna till ett gäng 
huliganer med järnrör i handen, den sortens män som periodvis kid-
nappat svensk idrott med sin rasism och kvinnofientlighet.
Jag såg dem förstöra för Djurgården i mitten av 1990-talet. Jag hörde 
dem skräna hora, blatte och fitta i tunnelbanan på väg mot derbyn i 
Solna. Jag minns hur Djurgårdens speaker Dan Svanell flera gånger 
protesterade mot rasismen under matcherna och möttes av massans 
svar från ståplats: ”Speakern älskar negrer.”
Mest obehagligt med den uppklädda huligantrion från SD – som 
inbegriper partiets talesmän i ekonomiska och rättsliga frågor – är 



dock inte grovheten i språket. Det är den hotfullhet med vilken Erik 
Almqvist angriper komikern Soran Ismail utanför McDonald’s på 
Kungsgatan.
Ismail får inte bara höra att han är ”osvensk”, något han protesterar 
mot med hänvisning till sitt svenska pass. Almqvist varnar också för 
att Soran Ismail ”kommer att få problem i framtiden”. Sverige är ”inte 
ditt land, det är mitt land”, förkunnar Erik Almqvist.
Så yttrar sig den nutida fascismen i sverigedemokratisk tappning.
Det enda som borde vara överraskande med SD-skandalen är att 
någon kan vara överraskad av vad som framkommer i filmklippen. 
Den som känner till Sverigedemokraternas historia vet att partiet har 
sina rötter i svensk nynazism. Den som genom åren följt SD:s tirader 
om svenskhet och muslimer inser att den hårdföra nationalismen och 
rasismen är partiets livsluft.
På samma sätt som fisk ruttnar från huvudet finns främlingsfientlig-
heten i Sverigedemokraternas själva topp.
Partisekreteraren Björn Söder har i veckan försökt försvara SD:s 
anseende. Det är samme Söder som i våras använde Facebook till att 
kommentera Loreens svenska seger i schlagerfestivalen med frågan 
”Sverige?”.
Det goda med Expressens avslöjande är att rasismen i partiets ledning 
nu finns dokumenterad på video, öppen för alla att studera och dra 
slutsatser av.
Sedan Sverigedemokraterna skränade på valnatten 2010 har det skett 
ett slags avtrubbning i synen på partiet. Det har pågått en normalise-
ringsprocess under de drygt två år som SD:s ledamöter stått kostym-
klädda i riksdagens talarstol. Partiet har mer och mer betraktats som ett 
i mängden.

Förhoppningsvis nåddes kulmen i denna utveckling när SVT:s 
”Agenda” i höstens partiledardebatt valde att göra SD:s problemfor-
mulering till sin, och frågade: ”Hur mycket invandring tål Sverige?”
Ungefär samtidigt kom Jimmie Åkessons löfte om nolltolerans mot 
rasism inom SD, och opinionssiffrorna började stiga.
Expressens avslöjande skakar partiet på två sätt.
För det första har ribban för att rösta på Sverigedemokraterna åter 
höjts. Huligantendenserna kanske inte skrämmer de mest hängivna 
supportrarna, men de hindrar partiet från att i närtid etablera sig på en 
högre nivå i opinionen.
För det andra har skandalen visat på en djup intern splittring. Vem 
läckte filmen, som Kent Ekeroth tagit, till Expressen? Och hur stark är 
Jimmie Åkessons ställning? Är SD på väg att utvecklas till samma 
cirkus som en gång Ny demokrati?
Paradoxalt nog kan det ha varit Jimmie Åkessons utspel om nolltole-
rans som försvagade partiets nationalistiska kitt, och därmed utlöste 
veckans turbulens.
En åtgärd som syftade till att lyfta SD:s glastak i opinionen har i så fall 
dragit in partiet i dess allvarligaste kris någonsin. Och detta samtidigt 
som Zlatan – en ”babbe” i Erik Almqvists tankevärld – inviger Friends 
arena genom att göra fyra mål mot England.
Vissa veckor är särdeles bra veckor för Sverige.

Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se”
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DN 29 nov 2012:
Politik. Sverigedemokraterna
“Visa att nolltoleransen gäller, Åkesson”
“Kommentar. Om SD-ledaren Jimmie Åkesson menar allvar med 
nolltoleransen mot rasism måste han se till att Lars Isovaara ute-
sluts och lämnar riksdagen. Annars blir det uppenbart att de nya 
reglerna inte gäller för partiets toppolitiker. “

“I oktober skrev Jimmie Åkesson ett brev till partiets förtroendevalda 
där han förklarade att det rådde nolltolerans för rasism och extremism. 
Sverigedemokratiska kommunpolitiker hade gjort uttalanden som gett 
partiet negativ publicitet och nu var det dags för partitoppen att sätta 
ned foten, meddelade Åkesson.
Då anade han nog inte att partiets hittills största skandal skulle gälla 
två av hans närmaste medarbetare, riksdagsledamöterna Erik Almqvist 
och Kent Ekeroth. Eller att partiet snabbt skulle hamna i en ny skandal 
med riksdagsledamoten Lars Isovaara i fokus.
Almqvist fick omgående lämna sina partiuppdrag och Ekeroth har ta-
git timeout. Men ingen av dem har för avsikt att ge upp sina riksdags-
platser.
När det gäller Isovaara har partiledningen hittills valt att ligga lågt med 
motiveringen att polisutredningen inte är klar än. Men förr eller senare 
måste Jimmie Åkesson kommentera saken.
Han har sagt till Erik Almqvist att tänka över om han ska ha kvar sin 
riksdagsplats och Lars Isovaara borde rimligen få samma uppmaning. 
Hur det blir med deras framtid i partiet visar sig troligen inte förrän till 
våren när SD:s partistyrelse sammanträder.
Sitter de kvar i riksdagen som om ingenting har hänt borde Åkesson få 
en del att förklara för SD:s lokalpolitiker.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “

DN 29 nov 2012:
Politik.

“Ny skandal skakar SD”
“ Sverigedemokraterna skakas på nytt av uppgifter om att en 
riksdagsledamot uttryckt sig rasistiskt – samtidigt som partileda-
ren Jimmie Åkesson predikar nolltolerans mot rasism. SD-riks-
dagsmannen Lars Isovaara ska natten mot i går ha förolämpat en 
vakt med utländsk bakgrund i riksdagen. Polis fanns på plats och 
gjorde en anmälan. “

“– Jag blev utsatt för ett rån, påstod Lars Isovaara för DN på väg till 
sitt rum efter voteringen i riksdagens kammare i går eftermiddag.
Men uppgifter i går kväll gjorde gällande att Isovaara inte alls utsatts 
för något rån.
Enligt uppgift till DN hittades hans ryggsäck på en krok under bar-
disken på den kändistäta Stureplanskrog där han avslutat kvällen. Där 
blev han av vakterna ombedd att gå sedan han uppträtt störande mot 
andra gäster, och Isovaara fick hjälp ut av vakterna, berättar ett vittne 
för DN.
Den händelsen på krogen ville SD:s pressekreterare Linus Bylund inte 
kommentera på onsdagskvällen.
I går kväll lämnades också väskan in av en anonym person i riksda-
gens entré, enligt SD:s Martin Kinnunen. Väskan ligger i ett säkerhets-
skåp och ska röntgas i dag.
Lars Isovaara, 53-årig ledamot i näringsutskottet från Skellefteå, säger 
att han var på väg hem till sin lägenhet i riksdagen när han vid tvåtiden 
natten till i går berusad välte omkull med sin rullstol. Två personer 
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som hjälpte honom ska enligt Isovaara ha tagit hans ryggsäck med 
värde-saker. Han polisanmälde saken.
Enligt Norrmalmspolisen finns också en anmälan om grov stöld. Men 
han hade vid 21-tiden i går ännu inte återtagit eller kompletterat an-
mälan sedan ryggsäcken återfunnits. DN sökte sent i går utan resultat 
Lars Isovaara för en kommentar till att ryggsäcken hittats.
På väg in i riksdagen ska Isovaara ha nekats att komma in eftersom 
han saknade passerkort. En polispatrull som kallats till platsen hörde 
hur Isovaara förolämpade en vakt med utländskt ursprung. Enligt 
Isovaara ska mannen utseendemässigt ha liknat en av personerna som 
han trodde rånat honom.
Isovaara ska enligt polisen ha sagt att han inte vill ha med sådana per-
soner att göra och spottade samtidigt i luften.
– Han härmar även en gris i måls-ägandes närvaro vilket måls-ägande 
upplever som kränkande, säger kommissarie Torsten Stålnacke vid 
Stockholmspolisen.
Om det påståendet säger Isovaara att det är ”säkert så” när han får höra 
att uppgiften kom från polisens anmälan. I går eftermiddag gav SD i 
en presskommuniké en annan version: att Isovaara i själva verket 
”snyftade och grät”.

– Spottade i luften vet jag inte om det hände, sade han till Ekot.
SD-ledaren Jimmie Åkesson ville i går inte svara på om Isovaaras 
agerande går ihop med den ”nolltolerans” mot rasism som han nyligen 
deklarerade i ett öppet brev till partiets medlemmar. Hur han ser på 
Lars Isovaaras framtid ville han inte säga när DN mötte honom på väg 
in i partiets riksdagskansli sent i går eftermiddag. Han hade då inte 
pratat med Isovaara.

Kommer du att göra det?
– Det kommer jag säkert att göra, svarade SD-ledaren.
I ett SMS till DN sent på kvällen säger Jimmie Åkesson: ”Om det är så 
att vi blivit vilseledda angående händelserna i går natt måste det 
naturligtvis få allvarliga konsekvenser. Mer kan jag inte säga i det här 
läget då vi för tillfället delgetts information som ännu ej kunnat 
bekräftas.”
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se “

“Bakgrund. Tre riksdagsmän i blåsväder i november
3 november: Tidningen Expressen publicerar filmbilder som SD-
riksdagsledamoten Kent Ekeroth tagit med sin mobiltelefon en juninatt 
2010. Filmen visar hur hans riksdagsledamotskollega Erik Almqvist 
kallar komikern Soran Ismail för ”babbe” och ”blatte-lover”. Almqvist 
fråntas sitt uppdrag som partiets ekonomisk-politiske talesperson.
14 november: Expressen publicerar filmbilder tagna senare samma 
kväll där Almqvist, Ekeroth och en partikamrat tillgriper metallrör, 
enligt egen utsago för att försvara sig mot en man med träpåk. Kent 
Ekeroth tar ”timeout” från uppdraget som rättspolitisk talesperson.
22 november: Sven-Olof Sällström (ekonomi) och Richard Jomshof 
(rättsfrågor) utses till nya talespersoner.
29 november: Överåklagare Mats Åhlund lägger ned 
förundersökningen om misstänkt hets mot folkgrupp mot Erik 
Almqvist. Några timmar senare kommer uppgifter om att 
riksdagsledamoten Lars Isovaara ska ha förolämpat en vakt utanför 
riksdagen. “
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DN 3 dec 2012:

“Svenskheten är för SD en rasfråga”
Förra veckan krävde ungerske parlamentsledamoten Márton 
Gyöngyösi att Ungerns alla judar ska föras in i ett nationellt register 
som potentiella säkerhetsrisker. Det blev ett ramaskri, och Gyöngyösi 
justerade sitt förslag: han ville ”bara” registrera ungerska judar som 
även har israeliskt medborgarskap.
Lustigt nog hände detta samtidigt som det blev känt att Sverigedemo-
kraterna vill registrera svenska riksdagsmän med dubbelt medborgar-
skap.
Gyöngyösis parti Jobbik är ett parti som ganska hämningslöst hetsar 
mot judar och romer. Sverigedemokraterna däremot svär sig fria från 
rasism.
Men järnrörsvideon med de numera före detta ledande SD-företrädar-
na ställer frågan på sin spets: Vad krävs för att räknas som svensk i 
SD:s Sverige om du inte är ljushyllt och blåögd och har rötter i Sverige 
sedan generationer tillbaka?
Om svenskhet definieras av en lätt onykter sverigedemokrat räcker det 
inte att du talar svenska och själv ser Sverige som ditt land – det fram-
går av mötet mellan Soran Ismail och Erik Almqvist (SD), som envist 
slår fast: ”Det här är inte ditt land, det är mitt land.”
Så vad krävs för att kvala in som svensk i SD-land om du har rötter i 
en annan del av världen? Helt omöjligt är det inte enligt SD:s princip-
program: ”Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den 
med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig 
själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen...”
Och vad innebär det att leva enligt svensk kultur? Jo, här får vi svar på 
SD:s hemsida. Genuina svenskar är ”tystlåtna, reserverade, försiktiga 

och gästvänliga”. Andra exempel på äkta svenskhet är enligt SD att vi 
köar ordentligt, tittar på Kalle Anka på julafton, intar snaps och sill på 
midsommarafton, gillar folkmusik samt har bonader på väggarna och 
”ljus inredning”.
Det är lite patetiskt, lite komiskt men också rätt skrämmande.
För heter du Andersson eller Pettersson och har förfäder som vilar på 
en kyrkogård i Dalarna, då kan du lugnt ha en mörk och murrig inred-
ning, tränga dig före i köer, nobba sill och nubbe och titta på fransk 
nya vågen-film på julafton. Ingen kommer ändå att ifrågasätta din 
svenskhet.
Det är bara den som har svart hår, mörk hy eller ett namn som inte 
låter svenskt som måste klämma sig genom den parodiskt standard-
iserade svenskhetens nålsöga för att – möjligen – godtas.
I grunden handlar alltså svenskhet för SD om etnicitet. Om blod. Ja, 
om ras.
För enligt SD ligger det i människans natur ”att de flesta människor 
primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en 
själv” och att det är bra för ”sammanhållningen, tryggheten och 
stabiliteten inom ett samhälle” att ha ”ett minimum av språkliga, 
kulturella och religiösa skillnader”.
Men det ligger inte i människans natur att slå ihjäl grannar som har en 
annan hudfärg, religion, dialekt eller syn på heminredning. När det 
hänt har det alltid funnits någon som hetsat mot ”de andra”, gjort upp 
listorna, delat ut vapnen, organiserat transporterna.

Ingrid Hedström Journalist och författare. “



7959 Sociala miljöer o verksamheter i 
allmänna grupper o d.

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

Libris/SAB:
Bi 	
 Förenings- och mötesteknik 
Bk 	
 Allmänna sällskap och föreningar 

(DC, DK 06 utom 069)DC:
060 föreningar, organisationer och museer
060 General organisationer
61 Organisationer i Nordamerika
062 Organisationer i Brittiska öarna, i England
063 Organisationer i Centraleuropa, i Tyskland
064 Organisationer i Frankrike & Monaco
065 Organisationer i Italien & angränsande öar
066 I Iberiska halvön och angränsande öar
067 Organisationer i östra Europa, i Ryssland
068 organisationer i andra geografiska områden
069 museer,  till område 73

DC:
366 Association
367 Allmänna klubbar
369 Diverse föreningar
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DN 11 dec 2012:

“Givmildheten ökar alltid när det blir jul”
“Under julen ökar bidragen till välgörenhet. Då är både privatpersoner 
och företag mer generösa med att skänka pengar i olika insamlingar. 
Det visar en rundringning till flera av de större välgörenhetsorganisa-
tionerna.
– Folk är mer givmilda under julen. Det gäller oss och andra liknande 
organisationer, säger Per Westberg.
Han är vice generalsekreterare på svenska Unicef, FN-organet som 
kämpar för barns rättigheter över hela världen. Organisationen får in 
dubbelt så mycket pengar i form av bidrag och gåvor under december 
som under en normal månad.
Varför är folk mer generösa i jultider?

– Dels tror jag att det handlar om julens underliggande budskap, dels 
om att allt fler tycker att julen kanske blivit lite för materiell. Vi köper 
presenter till våra nära och kära – men vill också göra något för andra. 
Då ligger det nära till hands att ge ett bidrag till en organisation som vi 
tror åstadkommer något värdefullt, svarar Per Westberg.
Frälsningsarmén möter också en större välvilja under julen och bru-
kar få in mellan 12 och 14 miljoner kronor under sina julinsamlingar. 
Det är nästan en tredjedel av den totala summa som brukar komma in 
under hela året, berättar informationschefen Bert Åberg.
– Redan den sista november hade vi fått in en och halv miljon kronor 
mer än vid samma tid förra året, säger han.
Frälsningsarmén samlar in pengar genom direktutskick till hushåll och 
i de särskilda ”julgrytor” som finns uppsatta runt om i landet. De 

senare är ett traditionellt inslag på gator och torg under julmånaden 
sedan många år.
Även Rädda Barnen, Unicef och Röda korset vittnar om att både 
unga och gamla tycks bli mer givmilda inför julen. Pengarna kommer 
från både privatpersoner och företag, som lägger allt större vikt vid 
välgörenhet. Karin Tengby är pressekreterare på Svenska röda korset:
– Det finns en tradition att bry sig lite extra om sina medmänniskor vid 
jultid och det är nog den främsta anledningen till att folk är mer giv-
milda då. Dessutom har de flesta organisationer medvetna julkampan-
jer som naturligtvis bidrar till att människor ser anledningar till att 
skänka pengar, säger hon.
Under senare år tycks det ha blivit allt vanligare att företag ger bidrag 
till organisationer i samband med jul. Kanske som en ersättning för 
mer traditionella gåvor till personalen. Någon statistik över detta är 
dock svår att få fram.
I helgen arrangerade Stadsmissionen sin årliga julmarknad i Gamla 
stan. Där kunde besökarna handla textilier och produkter som fått ny 
form och design, samt olika second-hand-varor såsom stickade tröjor, 
vantar, halsdukar och julsaker.
Stockholms Stadsmission förknippas ofta med hjälp till hemlösa. Även 
om folk är mer givmilda och organisationen brukar få mer pengar 
under julen lämnar både privatpersoner och företag bidrag året om – 
de som till exempel saknar en egen bostad gör det inte bara runt julen.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “
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“Fakta. Ideella sektorn
Frivilligt arbete som utförs inom eller utanför ideella föreningar har en 
lång tradition i Sverige.
Det finns ganska lite forskning om den ideella sektorn. Men Statistiska 
centralbyrån (SCB) presenterade förra året rapporten med just titeln 
”Det civila samhället”.
Enligt denna rapport beräknades det år 2009 finnas cirka 50 000 me-
delstora och stora organisationer, föreningar och företag i den ideella 
sektorn. De hade knappt 61 000 anställda‚ och de fick bidrag, gåvor 
med mera till ett värde av 56 miljarder kronor.
Samtidigt fanns det över 930 000 ideellt arbetande personer, vilket 
motsvarar cirka 53 000 heltidstjänster.
Till detta kommer alla som i mindre föreningar och helt vid sidan av 
föreningslivet utför ett ideellt arbete. “



796/799 Sport, idrott o d.
SW   796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
R   	
 Idrott, lek och spel  (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner 
Rb:doIdrottspsykologi 
Rb:k 	
Idrottsforskningens historia 
Rb:oaIdrottssociologi 
Rb- 	
 Särskilda länder och områden 
Rba 	
 Allmän idrott. Friidrott 
Rbb 	
Boll- och kägelsport 
Rbc 	
 Simning, simhopp, dykning m m 
Rbd	
  Sjösport. Båtsport 
Rbe 	
 Djursport 
Rbf 	
 Cykel-, motor- och flygsport 
Rbg 	
Vintersport 
Rbh 	
Rullskridskor, rullbräda, rullskidor 
Rbi 	
 Budo (kampsporter) 
Rbj 	
 Brottning 
Rbk 	
Boxning 
Rbl 	
 Tyngdlyftning 
Rbm 	
Orienteringssport (inkl skidorientering) 
Rbn 	
Alpinism 
Rbo 	
Friluftsliv  (Även 793)
Rbp 	
Fäktning 
Rbq 	
Skytte 
Rbr 	
 Handikappidrott 
Rbv 	
Olympiska spelen 
Rbz 	
 Särskilda idrottsutövare 
Ra 	
 Gymnastik 
Rb 	
 Idrott och sport 
Rh	
 Scoutrörelsen 
(DC, DK 796-799)

(DC, DK 796-799) DC:
796 Athletic och utomhus Sport & spel
797 Aquatic & Air Sports
798 ridsport & Animal racing
799 Fiske , jakt , skytte

Från 01d (DC DK)

(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)

796   Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt. 
7961 Lek o vederkvickelse i det fria.
7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket,  
         bowling. 
7963 Bollspel. 
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering. 
7966 Cykel.
7967 Motorsport. 
7968 Kamp- och försvarssporter. 
7969 Vintersport. 
797   Vattensport. Simsport. Flygsport. 
798   Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 
799   Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.
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DN 6 maj 2012:
Idrottsskador.

”Vem tar ansvar för våra elitidrottande 
barns hälsa?”
“ Unga riskerar utbrändhet. Elitidrott är i dag ett heltidsyrke för 
allt fler. Satsningen mot toppen börjar tidigt. Men nu börjar elit-
satsningarna skörda sina offer. Medan tränare och aktiva lagt i 
överväxeln har samhället i allmänhet och det medicinska stödet i 
synnerhet hamnat på efterkälken. Det är dags att att ställa frågan 
om vem som tar ansvar för våra barns hälsa, skriver 14 företräda-
re för svensk idrott och idrottsmedicin. “

“Snart tänds elden, snart börjar kampen men redan nu växer förvänt-
ningarna på svenska framgångar vid sommarens olympiska spel i 
London. Utvecklingen inom idrotten går fort och det kommer att mär-
kas på resultaten, men också på dem som är med. Det är fortfarande 
snabbare, högre och starkare som gäller, men det känns i dag länge 
sedan OS bara var öppet för amatörer. I dag är elitidrott ett heltidsyrke 
för allt fler och satsningen mot toppen börjar tidigt, varför skaran av 
elitidrottande barn och ungdomar ökar kontinuerligt.
Det här gäller självklart också i Sverige där till exempel Sveriges 
olympiska kommitté, SOK, och Riksidrottsförbundet, RF, gör stora 
satsningar för att fler idrottsutövare ska få chansen att nå toppen.
Samtidigt ser vi nu hur okontrollerade och storslagna elitsatsningar 
börjat skörda sina offer. För medan tränare och aktiva lagt i överväxeln 
så har samhället i allmänhet, och det medicinska stödet i synnerhet, 
hamnat på efterkälken. Det är som att man fortfarande tror att elitidrott 

är en hobby och svenska idrottare i stor utsträckning är beroende av 
ideella krafter när det gäller medicinsk uppföljning av träningen.
Artiklarna i Dagens Nyheter före jul om elitsatsningarna inom 
gymnastiken belyser det här problemet ganska väl. Den handlar om 
barn som i vissa fall tränar mer än 20 timmar i veckan, men också om 
barn som tränar trots att de har frakturer och dessutom barn som tränar 
i 4–5 timmar och bara dricker vatten och äter en frukt. Till skillnad 
från länder som Ryssland, Tyskland och Frankrike så finns här ingen 
medicinsk uppföljning. Det väcker frågor om vem som tar ansvar för 
våra barns hälsa.
Men det här är inte bara ett problem för svensk gymnastik utan även 
för svensk idrott i allmänhet. Det är inte heller bara ett problem för 
dagens elitidrottare utan också för alla de som kunde ha blivit 
olympier om inte skador hade satt stopp för detta. Vad värre är finns 
det också barn och ungdomar som kanske inte bara missar OS utan 
som skadar sig så illa att de inte ens kan idrotta på motionsnivå. 
Bristen på medicinskt stöd gäller också de svenska idrottsgymnasierna. 
Eleverna där satsar hårt på sin idrott, men erbjuds trots det inga läkar-
kontroller. Det är också ett problem för alla skattebetalare som är med 
och gör många av de här satsningarna möjliga.
Eftersom elitidrottare är ett växande yrke, måste arbetsmiljövillkor 
för denna yrkesgrupp sättas i fokus – precis som för alla andra verk-
samheter. En bra arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare ser till 
att de får gå på regelbundna hälsoundersökningar samt får remiss till 
specialiserad medicinsk vård vid behov.
Då går det inte att som i dag förlita sig på ideella krafter utan då krävs 
en stark oberoende medicinsk organisation. De krävs en organisation 
med ett övergripande ansvar för ett fungerande och strukturerat om-
händertagande av idrottare och med mandat att ställa krav och påverka 
beslut i RF och SOK. Vi behöver en organisation där elitidrottare får 



en direkt kontakt med en specialiserad klinik/idrottsläkarmottagning. 
För att optimera belastningsnivåer och minimera skaderisker bör också 
närvaro av kvalificerad sjukgymnast införas för vissa riskidrotter. 
Regelbundna och återkommande hälsokontroller i förebyggande syfte 
för att minimera skade- och hälsorisker skall vara obligatoriska.
Redan i dag ställer den internationella olympiska kommitténs medi-
cinska kommitté krav som vi har svårt att leva upp till. I deras doku-
ment ”Olympic Movement Medical Code” understryks vikten av en 
välfungerande medicinsk organisation för att säkerställa utövarens 
välbefinnande, minimera skaderisker, utföra preventiva åtgärder och 
mental support med mera. Sverige har en organisation som kan släcka 
bränder, men som inte förmår att arbeta förebyggande.
Det är också viktigt att idrottsrörelsen säkrar att man lever upp till 
Barnkonventionen och att man förstår att press från tränare, föräldrar 
och egna överdrivna krav kan leda till överbelastningsskador och ut-
brändhet redan i tidig ålder.
Idrottsskador är ett växande samhällsproblem. Enligt det europeiska 
nätverket Network for Sports Injury Prevention som genomfört projek-
tet Safety in Sports behandlas omkring 4,5 miljoner personer på sjuk-
hus för idrottsskador varje år, av vilka 25 procent är i åldrarna 15–24 
år. Lägger man till barn under 15 år blir siffran 5,8 miljoner. Men, det 
går att göra något åt det. Inom EU satsar man brett och stort på skade-
förebyggande åtgärder, vilket skapar en positiv trend. Med de rätta 
åtgärderna räknar man att reducera antalet skador med 25 procent till 
2020! Detta kommer inte bara att minska de medicinska kostnaderna 
utan dessutom göra idrottandet mer attraktivt för fler utövare, fler 
kommer att kunna fortsätta med sin fysiska aktivitet och stanna längre 
inom idrotten.
Snart tänds elden, snart börjar spelen, men redan i dag måste vi skapa 
en organisation som förhindrar att skador och felaktig träning sätter 

stopp för framtida olympier – både från att nå framgångar och från att 
leva ett hälsosamt liv med motion när karriären är över.
Baserat på ovannämnda föreslår vi följande:
1. En arbetsgrupp tillsätts för att skapa en struktur i den 
idrottsmedicinska supporten som lever upp till internationella 
krav och idrottarnas behov av vård. Här är också viktigt att barnens 
rättigheter och speciella behov sätts i första rummet. Arbetsgruppen 
skall bestå av läkare, sjukgymnaster, forskare, tränare, idrottare samt 
representanter från myndigheter. Åsikter från dessa olika grupper bör 
vägas in.
2. Idrotten ska följa FN:s Barnkonvention.
3. Att vi söker goda exempel från vår omvärld. Vi har mycket att 
lära av länder som Frankrike, Tyskland och Ryssland som redan har 
hälsokontrollsystem av idrottsutövare. Det kan också vara värt att titta 
på det kanadensiska skolsystemet som integrerar idrott i skolundervis-
ningen. Vill Sverige att den nya generationen växer frisk och glad 
finns det ingen tid att förlora!
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“I korthet. Unga idrottare
Elitsatsningar skördar offer
Snart tänds den olympiska elden i London och förväntningarna på 
svenska medaljer växer.
Skaran av elitidrottande barn och ungdomar ökar. Men till skillnad 
från en rad andra länder finns ingen medicinsk uppföljning från sam-
hället av unga idrottare.
Det är viktigt att man förstår att den press de unga utsätts för kan leda 
till skador och utbrändhet i tidig ålder. “



DN 10 juni 2012:
Boxning.
”Boxningsgalor borde vara lika förbjudna 
som koppleri”
“ Moralisk fråga. En lagstiftning som förbjuder koppleri och sex-
köp men tillåter boxning är inkonsekvent. I båda fallen riskerar 
människor att skada varandra. Jag lutar åt att man snarast bör 
förbjuda boxningen, skriver Torbjörn Tännsjö, professor i prak-
tisk filosofi vid Stockholms universitet. “

“Svenska medier hoppas att boxaren i 75-kilosklassen, Anna Laurell, 
ska starta i OS. Men efter misslyckandet i VM behöver hon ett ”wild 
card” för att få delta. Beslut från Internationella boxningsförbundet 
kommer i morgon måndag. Men borde hon över huvud taget få utöva 
sin sport? Borde inte boxning förbjudas? Är det inte uppenbart att den 
som arrangerar en boxningsmatch gör sig skyldig till anstiftan till 
misshandel? Är det inte klart att boxning är skadligt?
Jo, visst är boxning skadligt. Och det gäller även amatörboxning. Så 
här kommenterar Sanna Neselius, vid Sahlgrenska akademin, en 
rykande aktuell studie:
–Vår studie visade att boxarna efter match hade förhöjda koncentratio-
ner av fyra olika proteiner i hjärnvätskan, som alla signalerar en skada 
på hjärnans nervceller. Två av proteinerna var dessutom fortsatt för-
höjda efter en viloperiod. (Studien finns tillgänglig på nätet: http://
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.
0033606)
Detta avgör emellertid inte saken utan vidare. Man kunde ju hävda att 
så länge boxarna vet vad de gör, och gör det frivilligt, får de stå sitt 
kast då de blir skadade. Jag förmodar att det är så lagstiftarna har tänkt 
när de valt att inte kriminalisera boxning.

Men även om det är orimligt att hindra den som vill från att boxas, 
också om hon kommer till skada, så kunde man väl med fog hävda att 
det är orimligt att hon därmed skulle få vålla motsvarande skador hos 
andra?
Och även om det är orimligt att hindra den som vill från att boxas, så 
kunde man väl hävda att det borde vara olagligt att arrangera box-
ningsgalor. Kan inte detta att arrangera boxningsgalor ses som analogt 
med koppleri?
Frågan är principiellt intressant. Olika moralfilosofiska utgångspunkter 
tycks leda till olika slutsatser här.
Om man ser saken från en strikt nyliberal rättighetsetisk utgångspunkt, 
så ligger det nära till hands att hävda att om två personer kommer 
överens om att misshandla varandra, så ska de ha rätt att göra detta. 
Om någon också vill tjäna pengar på att arrangera misshandel av detta 
slag, så bör de vara fria att göra det. Det vore att kränka de inblandade 
parternas autonomi om man försökte hindra dem. Också om de väljer 
att slå ihjäl varandra så är de i sin fulla rätt att göra det, till alla 
betalande åskådares förnöjelse.
Om man ser saken från utilitaristisk utgångspunkt, så kan det däremot 
ligga nära till hands (tycker jag) att resonera på följande sätt. Ingen ska 
hindras från att skada sig själv. Det vore en otillbörlig form av pater-
nalism om man förbjöd någon att utsätta sig för boxningsskador. 
Åtminstone vore det en otillbörlig form av paternalism, om personen i 
fråga var psykiskt frisk och beslutskompetent, samt informerad om 
faran. Lagar som försöker styra vårt liv på det sättet har nog dåliga 
konsekvenser på det hela taget – tror jag. Men man borde ändå kunna 
hindra någon från att vålla skador hos andra, också med deras 
medgivande.
Så ungefär tycks statsmakterna ha resonerat kring prostitutionen i vårt 
land. Det är lagligt att sälja sexuella tjänster, men det är förbjudet att 
köpa dem. Varför är det förbjudet att köpa dem? Jo, för att köparen 
antas skada säljaren. Kanske inte i varje enskilt fall, men på det stora 
hela. Prostitution är en verksamhet som tenderar att skada utövarna. 
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För detta finns visst vetenskapligt belägg (om inte lika robust som det 
vi har för att boxning är skadligt för utövarna).
Vissa utilitarister har emellertid resonerat annorlunda, särskilt då J S 
Mill. I sin pamflett ”On Liberty” (1859) hävdar han att människor bör 
vara fria att skada varandra, om det sker med alla inblandade parters 
fria medverkan. Han skulle därmed inte ha mycket till övers för vår 
svenska prostitutionslagstiftning. Men det är svårt att följa hans 
resonemang på den här punkten. Varför skulle man inte få hindra 
människor från att skada andra, också om det sker med samtycke från 
dem som skadas? Varför skulle inte en utilitarist som Mill finna detta 
betänkligt? Det är som om han här fallit offer för ett nyliberalt, prin-
cipiellt rättighetstänkande, snarare än ett utilitaristiskt.
Vad ska man då säga om vår svenska lagstiftning, som förbjuder oss 
att köpa sexuella tjänster av Anna Laurell (och andra boxare), om de 
väljer att erbjuda oss dem, med motiveringen att de skulle ta skada av 
att vi utnyttjade dessa tjänster, men som tillåter samma personer att 
skada varandra i boxningsringen? Vad ska man säga om vår svenska 
lagstiftning, som förbjuder köp av sexuella tjänster med hänvisning till 
att köpen skadar säljaren, men tillåter boxare att skada varandra? Vad 
ska man säga om vår svenska lagstiftning som kriminaliserar koppleri, 
men godtar att man tjänar pengar på att arrangera boxningsgalor?
Tja, man måste nog konstatera att den helt enkelt är inkonsekvent. 
Nu är detta i sig inte särskilt förvånande. Lagar bär spår av den tid då 
de tillkommit. I hela systemet av lagar vi håller oss med finns därmed 
ingen konsekvens. Då en lag stiftas sker det också i en politisk demo-
kratisk process. Majoritetens vilja fäller utslaget.
Men den kan ofta vara resultat av olika stridiga viljor. I vissa fall kan 
man nå ett slags överlappande konsensus, med innebörden att lagen i 
fråga har stöd av flera olika politiska och moraliska synsätt. Men i 
värsta fall – och ofta – är lagen en kompromiss, som inte kan få stöd 
från någon genomtänkt uppfattning över huvud taget. Det enda posi-
tiva man kan säga om den är att den just är resultatet av en 
demokratisk procedur.

Allt detta hindrar inte att man bör ställa sig frågan, då man ser en 
tydlig inkonsekvens i lagstiftningen: borde man inte göra något åt den?
I det aktuella fallet kan man eliminera inkonsekvensen antingen 
genom att förbjuda boxningen eller genom att tillåta köp av sexuella 
tjänster. Om man väljer att tillåta köp av sexuella tjänster har man stöd 
av både nyliberal rättighetsetik och J S Mills form av utilitarism. Om 
man förbjuder boxningen har man stöd av en mera konventionell form 
av utilitarism.
Jag lutar åt att man snarast bör förbjuda boxningen.

DN Debatt 10/6 2012
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms 
universitet “

“I korthet. Författarens argument
Svensk lagstiftning är inkonsekvent. Boxning är tillåtet medan 
koppleri och sexköp inte är det. Men i båda fallen riskerar människor 
att skada sig själva och andra, skriver Torbjörn Tännsjö, professor i 
praktisk filosofi.
Några av författarens argument:
Man kan eliminera inkonsekvensen antingen genom att förbjuda box-
ning eller genom att tillåta köp av sexuella tjänster. Jag lutar åt att man 
bör förbjuda boxningen.
Man kunde ju hävda att så länge boxarna vet vad de gör, och gör det 
frivilligt, får de stå sitt kast. Jag förmodar att det är så lagstiftarna har 
tänkt när de valt att inte kriminalisera boxning. “



DN 26 juni 2012:
Idrottsrelaterad brottslighet.
”Fel beslut av riksdagen i kampen mot 
huliganerna”
“ Anmälningsplikt ingen lösning. Ett skärpt tillträdesförbud är det 
bästa vapnet mot huliganerna, eventuellt i kombination med elek-
tronisk övervakning via fotboja. Det skriver Björn Eriksson, 
nationell samordnare mot idrotts- relaterad brottslighet, i ett för-
slag till regeringen. “

“Att vara i minoritet har sina baksidor när riksdagen vill trilskas. För 
ett år sedan beslutade en riksdagsmajoritet – efter ett initiativ i justitie-
utskottet – att det nu var dags att införa en anmälningsplikt för idrotts-
huliganer. Systemet går ut på att hålla kända bråkmakare borta från 
idrottsarenorna. Genom att huliganen ska anmäla sig på en polisstation 
vid tidpunkten för matchen blir det fysiskt omöjligt att få tillträde till 
arenan. Det vore en överdrift att säga att regeringen, och för den delen 
också polis och idrottsrörelse, gjorde vågen när beslutet drevs igenom.
Själv kom jag in i bilden när jag i november 2011 utsågs till Nationell 
samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet och fick som extrauppdrag 
av regeringen att titta på hur detta riksdagsuppdrag bäst skulle kunna 
förvaltas. Jag har i dag lämnat mina förslag till regeringen och föreslår 
att beslutet bör få vila i frid. Min bakomliggande analys är följande:
Jag lade för några månader sedan fram ett delbetänkande med rubriken 
”Mindre våld för pengarna”. I det betänkandet, som sålunda kom efter 
riksdagsbeslutet, redovisar jag alternativa lösningar genom bland annat 
olika skärpningar av gällande lag om tillträdesförbud till idrotts-
arrangemang. Enligt denna lag kan en person förbjudas att besöka ett 
idrottsarrangemang som anordnas på en idrottsanläggning om det på 
grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon 
kommer att begå brott under tävlingen.

Ett tillträdesförbud beslutas av åklagare. Utöver längre strafftider med 
mera föreslår jag att tillträdesförbudet vidgas till området närmast runt 
arenan. Dessa skärpningar, tillsammans med ett förslag att få upprätta 
register över dem som har tillträdesförbud eller som är föremål för 
arrangörsavstängning, är enligt min mening ett fullgott alternativ. Det 
är till och med ett betydligt vassare vapen i kampen mot huliganismen.
Riksdagsmajoritetens förslag utgår från att systemet tillämpas internt i 
England. Så är dock inte fallet eftersom anmälningsplikten endast kan 
gälla när landslaget eller engelska klubbar spelar utomlands. Det har 
aldrig förekommit anmälningsplikt vid matcher mellan klubbar i 
England och lagen medger heller inte detta. Däremot har de en tuff 
lagstiftning kring tillträdesförbud som jag delvis haft som förebild i 
mitt arbete.
Ett genomförande av anmälningsplikt inskränker allvarligt med-
borgarnas rörelsefrihet. Inskränkningar kan enligt regeringsformen 
bara göras i lag och får endast göras för ändamål som är godtagbara i 
ett demokratiskt samhälle och får inte gå längre än vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett begränsningen. 
Inskränkningar i rätten till rörelsefrihet måste med andra ord vara 
proportionella till det behov eller det resultat man vill uppnå. Om det 
är möjligt att åstadkomma det som eftersträvas med andra mindre 
ingripande medel måste man först gå den vägen. Det av riksdagen 
föreslagna frihetsberövandet ska dessutom ske i brottsförebyggande 
syfte och inte som följd av konkret misstanke om ett begånget brott.
Att införa en anmälningsplikt reser vidare rader av frågor. Hur hanterar 
man ensamstående pappor med minderåriga barn som bor ett stenkast 
från aktuell arena? Vad gör man om en person inte anmäler sig? Var 
ska man anmäla sig? Om anmälan ska ske på en polisstation kräver det 
att den är öppen och bemannad.
Under högsäsong kan det handla om flera matcher i veckan. Hur gör 
man då? Ett exempel på hur omfattande det kan bli kan belysas genom 
följande exempel. En Djurgårdssupporter kan i dag få tillträdesförbud 
när det gäller både fotboll och hockey. Det innebär 55 matcher i 



hockey förutom slutspel och kvalificeringar, och 30 matcher inom 
fotbollen, förutom cup och kvalificeringar. Det blir mycket inte bara 
för den enskilde att anmäla sig i den omfattningen utan det blir även 
omfattande för den polisstation som anmälan ska ske till.
Listan på praktiska problem kan göras lång och det kan också av 
dessa skäl starkt ifrågasättas om en så ingripande åtgärd mot en en-
skild står i rimlig proportion till vad man vill uppnå.
Om den politiska viljan är att skärpa lagstiftningen utöver mina förslag 
i delbetänkandet föreslår jag i min skrivelse till regeringen att man vid 
överträdelser av lagen om tillträdesförbud snarare studerar möjlighe-
terna till utvidgat kontaktförbud i kombination med elektronisk över-
vakning via så kallad fotboja (populärt benämnt besöksförbud). 
Särskilt utvidgat kontaktförbud ska enligt gällande lagstiftning omfatta 
ett väl avgränsat, men som regel inte alltför stort, område. Här finns ett 
etablerat legalt regelsystem att luta sig mot. Denna lagstiftning tilläm-
pas i dag till exempel mot män som misshandlar sina kvinnor.
Det är ju inte varje dag i ens statstjänstemannakarriär då man har 
anledning att i tjänsten ifrågasätta ett riksdagsbeslut. Regerandet i 
minoritet har sin prislapp! Och utskottsinitiativ kan ibland bli missrik-
tade när man kommer ned på skruv- och mutternivå. Frågan om 
anmälningsplikt är ett typiskt exempel på detta.
Björn Eriksson. Nationell samordnare mot idrottsrelaterad 
brottslighet. F d rikspolischef och landshövding. “
“I korthet. Åtgärder mot huliganer
För ett år sedan beslutade riksdagen om anmälningsplikt för idrotts-
huliganer i samband med matcher inom exempelvis hockey och fot-
boll. Anmälan ska ske till en polisstation och på så vis hålla supportern 
borta från arenan. Nu föreslår Björn Eriksson att beslutet får vila i frid. 
Orsaken är att anmälningsplikten inskränker medborgarnas rörelsefri-
het, samt att genomförandet innebär en rad praktiska problem.
Istället för anmälningsplikt föreslår Björn Eriksson ett utvidgat 
tillträdesförbud till idrottsarrangemang, register över kända huliganer 
samt ett utvidgat kontaktförbud i kombination med elektronisk 
övervakning som vapen i kampen mot idrottsbrottsligheten. “



DN 10 aug 2012:
Svensk idrott.

”Fler OS-medaljer kräver satsningar på 
lokal idrott”
“ Föreningarna kärnan. Utan aktiva och långsiktigt fungerande 
lokala idrottsföreningar riskerar centrala elitsatsningar att ge 
dålig utdelning. En fortsatt minskning av antalet aktiva 
tonåringar inom idrotten kan få förödande konsekvenser. 
Utvecklingsarbetet i föreningarna är avgörande och kräver stort 
engagemang även på central nivå, skriver Curt Högberg. “

“Redan under pågående OS börjar diskussionen om hur vi ska få fler 
medaljer i framtida OS. Inte minst SOK talar om att vi behöver mer 
resurser till elitaktiva och professionella tränare. Det är naturligtvis 
viktigt men tyvärr är det inte så enkelt. Vi måste göra fler saker än så.
Fundamentet för det som görs i svensk idrott är det som görs i den 
lokala idrottsmiljön. De ungdomar som ska ta friidrottsmedaljerna i 
OS 2024 är 10–12 år i dag. De som ska ta medaljerna fyra år senare är 
6–8 år i dag. Men med stor sannolikhet kommer friidrottsmedaljörer 
bara att komma från orter där det i dag finns friidrottsföreningar. 
Föreningarna är den infrastruktur och grund på vilket allt vilar och 
härstammar ifrån.
Resurser till elitaktiva, tränare och medicinsk kunskap är självklart 
väldigt viktigt, men i varje långsiktigt fungerande plan för att nå elitf-
ramgångar krävs också fungerande och aktiva föreningar. Hela vår 
idrott vilar på att föreningarna kan möta utmaningen att vara attraktiva 
och moderna kulturbärare för vår idrott. Ibland kan man få intrycket av 
att detta kan komma som en överraskning för SOK.

Stabila föreningar kräver ett organisatoriskt ledarskap i form av styrel-
se och andra ledare med intresse för det utvecklingsarbete som behövs 
för skapa aktiva föreningar. Långsiktigt fungerande föreningar behöver 
attrahera aktiva i olika åldrar, Föräldrar, ledare, tränare, lokala sam-
arbetspartners och kommunen ska vilja investera i en idrottsplats. Det 
är ett arbete som hela vår idrott måste engagera sig i, inte minst våra 
centrala idrottsorganisationer och förbund.
En bra förening har bra ledare, tränare och en miljö där man trivs 
och kan utvecklas. När en 19–20-årig Christian Olsson, guldmedaljör i 
tresteg 2004, kom fram tränades han av en nästan lika ung Yannick 
Tregaro. Stefan Holm tränades hela tiden av sin pappa som aldrig 
tidigare varit friidrottstränare och som hela tiden jobbade heltid på 
fabriken hemma i Kil. Kajsa Bergqvist tränades långt in i karriären av 
sin ungdomstränare Bengt Jönsson i Tureberg. Det var dessa som 
tränade några av våra senaste OS- och VM-guldmedaljörer i friidrott. 
Tränare och aktiva som vuxit upp och utvecklats i sina föreningsmiljö-
er. Tränare som uppenbarligen var väldigt professionella, även om de 
var ideella.
Det går knappast att hävda att det svenska friidrottsundret för några år 
sedan var resultatet av centrala initiativ och insatser. Det var snarare 
motsatsen. Det finns en enorm kunskap och styrka och ett stort en-
gagemang att hämta i våra lokala idrottsmiljöer.
En föreningsmiljö med tränare och andra ledare som skapar intresse 
och bygger kärleken till sin idrott är basen. Där lär sig ungdomar att 
älska sin idrott så mycket att de vill fortsätta träna upp i tonåren och 
kanske också göra en fullödig elitsatsning.
För att detta ska bli allvar är det viktigt med en samtidig satsning för 
att skapa aktiva och långsiktigt fungerande föreningar. Utan den basen 
riskerar centrala elitsatsningar att hänga i luften eller ge dålig utdel-
ning. På orter utan aktiva föreningar saknas stöd för att ens ta det 



första steget, till ungdoms- eller junior-SM-nivå. På orter utan en före-
ning med bred verksamhet finns knappast något skäl för kommunen att 
ens investera i idrottsanläggningar för den idrotten. På orter där före-
ningsarbetet helt upphör får vi ytterligare en vit fläck, där möjligheten 
att utöva den idrotten riskerar att helt försvinna.
Arbetet med att utveckla livskraftiga föreningar har många utmaning-
ar. I till exempel friidrotten har antalet aktiva friidrottare i tonårs- och 
junioråldrarna under de senaste 20–25 åren minskat betydligt. Det vill 
säga de som är basen för vår kommande elit och som, kanske lika 
viktigt, ska bli nästa generations ledare och tränare i våra föreningar.
En fortsatt minskning av antalet aktiva tonåringar kan få förödande 
konsekvenser både för våra möjligheter till framtida OS-medaljer och 
för den långsiktiga utvecklingen av våra lokala idrottsmiljöer. Tonårs-
problemet lär finnas i fler idrotter och åtminstone Svenska Friidrotts-
förbundet har skäl att ta utvecklingsarbetet för föreningarna på stort 
allvar.
Centrala och professionella tränarroller i idrottsgymnasier och på 
universitet är väldigt viktiga, men de kan inte ersätta ett sviktande 
lokalt arbete.
Ibland kan man naturligtvis undra om inte hela föreningsidén är lite 
passé och mossig? Då uppstår frågan vad alternativet är, när vi vet att 
det amerikanska skolsystemet är en ekonomisk utopi – varje skola 
satsar mångmiljonbelopp, i dollar, varje år, bara på sitt friidrottslag – 
och att statligt finansierade centrala lösningar av östeuropamodell inte 
känns lika lockande längre?
I Sverige är det inte skolan eller någon annan som leder och utvecklar 
den lokala idrottsmiljön. Hos oss är det föreningarna som är kärnan i 
den lokala idrotten och har en viktig roll även i det lokala samhället.
Utvecklingsarbetet i föreningarna är avgörande, sett både ur idrottens 

och samhällets synvinkel. Det arbetet kräver ett stort engagemang och 
ledarskap även från de centrala idrottsorganisationerna. Långsiktiga 
problemställningar för föreningssystemet måste definieras, planer för 
förnyelse göras och en uppföljning måste göras av att föreningssystem 
verkligen utvecklas och stärks på ett önskat sätt.
Låt oss diskutera hur vi bygger en starkare svensk idrott, men låt oss 
undvika förenklade påståenden som att det bara handlar om mer 
resurser till elitaktiva och tränare. Fundamentet som hela vår idrott 
vilar på, föreningarna, måste också utvecklas och stärkas. Riksidrotts-
förbundet, SOK och specialidrottsförbunden måste ta ett stort ansvar 
för att stödja – även – det långsiktiga utvecklingsarbetet i föreningar-
na, deras styrelser och andra strategiska ledare.
Det är i många avseenden i den lokala idrotten som nyckeln till fram-
tida svenska OS-framgångar finns.
Curt Högberg, ordförande IFK Lidingö Friidrott samt ledamot av 
Svenska Friidrottsförbundets styrelse och Europeiska friidrotts-
förbundets klubbkommitté och Riksidrottsförbundets valbered-
ning. Ordförande i Lidingö idrottsråd och f d konsult till 
Internationella Friidrottsförbundet. “

“Långsiktiga planer viktigt
Det är i många avseenden i den lokala idrotten som nyckeln till fram-
tida svenska OS-framgångar finns. Riksidrottsförbundet, SOK och 
specialidrottsförbunden måste ta ett stort ansvar för att stödja det lång-
siktiga utvecklingsarbetet i föreningarna, deras styrelser och andra 
strategiska ledare.
Långsiktiga problemställningar för föreningssystemet måste definieras, 
planer för förnyelse och en uppföljning måste göras.
Lokala föreningar behöver attrahera aktiva i olika åldrar, föräldrar, 
ledare, tränare, lokala samarbetspartners och kommunen.” 



DN 15 nov 2012:
Fotboll. Premiärlandskampen på Friends arena

“Zlatanistiskt snyggt avslut på kvällen”
“En fråga till den engelska fotbollsvärlden.
Did you see that?
Jag menar:
DID YOU SEE THAT?
Arenan var sprillans ny men länge var allt som vanligt.
Sveriges försvar läckte, hemmapubliken var dödstyst, Zlatan hade 
gjort ett klassmål.
England hade 2–1 men Zlatan hade bara hämtat andan.
2–2-målet var snyggt. 3–2-målet var viktigt.
Men – 4–2-målet var Zlatanistiskt snyggt, läckert, överjävligt. Det slog 
sig rakt in på förstaplatsen på hans egen trånga topplista.
Zlatan har haft en hel del haters på de brittiska öarna men igår visade 
han alla där hur man också kan göra mål och nu hör jag skribenter runt 
mig säga att det var det snyggaste mål de sett live. Zlatans 4-2-mål var 
en blandning av intelligens och känsla, det var förmågan att se en 
chans dyka upp, det var fysiken som krävs för att lyfta mot taket och 
möta bollen istället för att stå kvar och vänta på den, det var den unika 
tekniken som måste till för att få till den perfekta träffen i det där galna 
läget.
Det var en cykelspark sänd från fotbollshimlen.
Tur? Inte alls.
Zlatan Ibrahimovic gör såna där mål för att han tror på dem. För att 
han vet att de är möjliga att göra. I alla fall för honom.

Tack var denna enda spelare kunde nästan 50 000 fotbollssvenskar gå 
hem med lyckliga leenden, för att de hade fått vara med om något 
oförglömligt. De kunde gå hem med känslan att en arena bara är ett 
bygge. Det som skapas där inne görs av kött och blod. Av spelare och 
supportrar.
Det kommer att göras många mål på den här arenan.
Många svenska fotbollsspelare kommer att sätta bollen här men hittills 
har bara en gjort det.
Och det var så typiskt och så passande att kvällen totalt dominerades 
av spelaren som tog svensk fotboll, på sätt och vis svenska samhället, 
in i en annan tid.
Och jag måste erkänna en sak till Zlatan Ibrahimovic.
Den här texten var länge på väg att handla om mycket annat.
I halvtid hade jag skrivit mycket mer om stämningen som inte fanns, 
festen som såg ut att utebli.
Jag hade skrivit att på Svenska fotbollförbundets hemsida kallas den 
Friends arena ibland, Nya Nationalarenan ibland.
Jag kände att det var dags att ge den ett nytt namn. Globen XXL.
Att se första fotbollsmatchen i nya arenan var inte bara som att 
kliva in i nya tiden, det var som att vrida klockan tillbaka till 
slutet av 80-talet när Globen var ny, läcker, fräsch och det kunde 
vara alldeles tyst därinne.
Men det där känns redan som något från en annan tid, som en helt 
annan match.
Det här var inte första gången Zlatan gjorde fyra mål i en landskamp, 
det hände borta mot Malta 2004.



Men det här var första gången jag såg att en korv kan kosta 35 konor 
på en fotbollsmatch (oxfilé?) och att en fotboll kan stoppas av en 
jumbotron.
Första målet på nya arenan var en gammal hederlig tåfjutt. Zlatan 
gjorde 1–0 och Sverige hade sedan en alldeles lysande kvart och 
publiken vaknade. Men sedan vände England och publiken tystnade. I 
halvtid gjorde några pajaser som kallades publikuppvärmare sitt för att 
förstöra kvällen, Vacchi vrålade som vanligt men när de där tre hade 
den goda smaken att knipa märktes skillnaden mot Råsunda. När det 
blir tyst på en inomhusarena blir det skrämmande tyst.
I andra halvlek – före Zlatan Show – kom publiken igång med nåra 
tappra ”kom igen, Sverige” och det krävs att de kommer hit igen.

Det krävs att Sverige har ett attraktivt landslag om Friends arena 
ska fungera ekonomiskt.  
Att bygga en ny arena är en historia. Att få den att gå runt på sikt 
är något helt annat.
Dagen före första matchen ringde jag förre förbundsordföranden Lars-
Åke Lagrell. När jag frågade hur förbundet ska klara arenans 
driftskostnader på sikt slog han fast direkt:
– Landslagets slagkraft har stor betydelse. Det gäller att vårt landslag 
håller hög klass, då tror jag att vi fyller arenan och då tar vi in 18 000 
fler än på Råsunda.
Om vi räknar med snittpriser på 500 konor ger det 9 miljoner kronor 
extra i intäkter per match. Inte undra på att förbunds- och 
landslagsledning ber böner för att Zlatan Ibrahimovic ska fortsätta i 
landslaget. Länge, länge.
Johan Esk johan.esk@dn.se “ 

4–0  Foto: MARCUS ERICSSON / BILDBYRÅN

2-0 Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN
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1-0 Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX /

3-0 Foto: Lennart Månsson

DN 20 nov2012:
Idrott.
“Motion var Lings mission”
Historia. Pehr Henrik Ling är ofta kallad den svenska gymnastikens 
fader. Han inrättade i början av 1800-talet en undervisningsanstalt i 
gymnastik, en av världens äldsta i sitt slag. Den så kallade Linggymna-
stiken syftade till att människan skulle finna rätt balans för sin kropp. 
Detta skulle ske med hjälp av disciplin och mekaniska rörelsemönster, 
och övningarna skulle samtidigt bidra till att människor kom i harmoni 
med sin omgivande miljö. Den gymnastikformen präglade undervis-
ningen långt in på 1900-talet. Ling utvecklade också ett system för 
massage och muskeltöjningar. Denna teknik kallas i dag klassisk eller 
svensk massage och är den mest spridda formen av massage i 
västvärlden.
Thomas Lerner  thomas.lerner@dn.se “

DN 20 nov 2012:
“Fler tränar – men inte inom idrotten”
“Idrottsrörelsen förlorar medlemmar – träningsorganisationer växer. 
Svensk idrott engagerar 20 000 idrottsföreningar. Men nästan hälften 
(45 procent) av specialidrottsförbunden har tappat medlemmar sedan 
år 2000 och var femte har en stillastående medlemsutveckling. Sam-
tidigt ökar antalet medlemmar i träningsorganisationerna. Friskis & 
Svettis, som är en ideell idrottsförening, hade i fjol 506 000 medlem-
mar. Antalet kunder hos de största kommersiella träningsföretagen var 
sammantaget cirka 575 000. Så hade till exempel SATS cirka 140 000 
kunder, Sportlife 200 000, Actic (tidigare Nautilus) 135 000 och Fit-
ness 24 Seven 100 000 kunder.
Källa: Anna Iwarsson”

http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/56s9icmrfncnxiawcvi3ly/2012-11-15-12-17-04/2mfmficmszi7vh5wnokcbg.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/56s9icmrfncnxiawcvi3ly/2012-11-15-12-17-04/2mfmficmszi7vh5wnokcbg.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/56s9icmrfncnxiawcvi3ly/2012-11-15-12-17-04/2mfmficmszi7vh5wnokcbg.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/56s9icmrfncnxiawcvi3ly/2012-11-15-12-17-04/2mfmficmszi7vh5wnokcbg.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/56s9icmrfncnxiawcvi3ly/2012-11-15-12-17-04/3pfjb02e1jecyk5cjm7329.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/56s9icmrfncnxiawcvi3ly/2012-11-15-12-17-04/3pfjb02e1jecyk5cjm7329.jpg
mailto:thomas.lerner@dn.se
mailto:thomas.lerner@dn.se


DN 20 nov 2012:
Den nya hälsohetsen. Del 1: Jakten på den perfekta medarbetaren

”Jag vill bara få folk att tänka efter”
“– Vad jag gör med min kropp är de facto min ensak. Människor måste 
få göra som de vill, även om de val de gör är dumma – som att äta fel, 
dricka för mycket, röka eller snusa. Att med tvingande påbud förbjuda 
folk att bete sig klandervärt har vi inte mandat att göra, då kliver man 
över gränsen. Det handlar om respekt för vår autonomi, vår integritet, 
både den kroppsliga och den psykiska.
Det säger David Eberhard, psykiatern och chefsläkaren som drog i 
gång höstens debatt om hälsohetsen.

– Som doktor ingår det i mitt uppdrag att tala om vad som inte är bra, 
och erbjuda hjälp. Men jag har inte rätt att hindra någon från att göra 
något dumt med sin kropp, så länge beteendet inte stör andra.
I en i början av hösten krävde David Eberhard stopp för den 
hälsomoralism han anser att vi drabbats av, och hävdade att ”lan-det 
svämmar över av livsstilsfascister som tillsammans med byråkra-ter 
försöker skapa ett evigt liv till medborgarna”. Starka ord, medger han 
så här i efterhand.
– Jag har beskyllts för att vara tokliberal, men det är jag inte. Jag vill 
bara få folk att tänka efter. Om man vill få andra att inte röka eller 
dricka måste man ställa sig frågan varför. På vilka grunder då? Hand-
lar det om ekonomi, logik eller om sunt hyfs, att vi inte ska skada var-
andra?
Som vårt samhälle är organiserat får många betala för andras dumhet, 
konstaterar David Eberhard. Vilket är en anledning att bekämpa 
exempelvis alkoholmissbruk, som kostar samhället stora pengar. Men 

samma argument gäller inte rökning, menar han, eftersom rökare dör 
tidigare än andra.
– De dör inte så tidigt att det blir stora produktionsbortfall, oftast dör 
de lagom tills det är dags att gå i pension. Så ur ett extremt cyniskt 
samhällsperspektiv skulle man kunna säga att det är bra att folk röker. 
Men rökning skadar andra, och därför tycker jag det är bra att man inte 
får röka på krogen.
Socker- och fettskatt och köttfria dagar på skolor och sjukhus är andra 
förslag som diskuterats för en bättre folkhälsa. Men också de strider 
mot individens rätt att själv ta ansvar för sina livsstilsval, tycker David 
Eberhard. Subventionera grönsaker i stället, är hans förslag.

– Och satsa på mer fysisk träning i skolan! Att skolidrotten minskat så 
mycket är skandalöst. Obligatorisk idrott varje dag i skolan, från första 
klass till sista årskursen i gymnasiet, det är vad som verkligen skulle 
kunna förbättra folkhälsan.
Att arbetsgivare anlitar hälsocoacher som lägger sig i de anställdas 
privata levnadsvanor och på det sättet försöker höja företagets effek-
tivitet är också något som David Eberhard reagerat mot.
– Inte är det hela världen om man får prata med en hälsocoach på 
arbetstid. Och erbjudanden om gratis gymkort är väl också bra. Men 
potentiellt ser jag problem. Vad händer om det blir så att du inte får 
jobb för att du röker, snusar, inte tränar eller är för fet? Jag tror på 
belöning, positiv förstärkning, inte bestraffning.

Astrid Johansson astrid.johansson@dn.se “
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DN 20 nov 2012:
Den nya hälsohetsen. Del 1: Jakten på den perfekta medarbetaren

“Vem ska bestämma över din kropp?”
“Förr var det myndigheterna som försökte få oss att leva sunt. I 
dag ställer arbetsgivarna allt högre krav på att vi ska vara i fysisk 
trim. Insidan granskar den nya ”hälsohetsen”. “

“ Enligt en undersökning bland ett stort antal svenska chefer säger sig 
tre av fem vara övertygade om att motion har betydelse för karriären. 
En positiv inställning till träning anses ha samband med höga ambitio-
ner och är en avgörande faktor för fortsatt framgång.
Enligt en annan undersökning, bland 1 000 företag, väljer sju av tio 
väljer arbetsgivare bort överviktiga – sex av tio vill även att personalen 
ska vara ”snygg”.
Flera studier visar att motion förbättrar både sömnen, orken, stress-
tåligheten och inlärningsförmågan – och också kan sänka sjukfrån-
varon. Men jakten på perfekta medarbetare – vad leder den till? 
Utsortering av dem som inte passar in?
Folkhälsopolitiken har blivit en skyddad och tillåten arena för grund-
lösa utspel och hysteri, menar Johanna Nylander. Hon bloggar regel-
bundet och i sina inlägg hävdar hon envetet att den enskilda männi-
skan i alla lägen måste ta ansvar för sina beslut.
I boken ”Är det så farligt?” (Ekerlids förlag) skriver Johanna Nylander 
om politikernas och myndigheternas förmynderi. Hon menar att folk 
kategoriseras som dåliga föräldrar när de köper lösgodis till sina barn, 
kallas datorberoende för att de chattar till klockan ett på natten en 
onsdagskväll och ses som alkoholister om de dricker ett glas vin till 
från den öppnade vinboxen.

DN:s ledarskribent Erik Helmerson har också engagerat sig i den nya 
hälsodebatten. Han påpekar att tidigare var det främst staten och olika 
myndigheter som försökte få människor att leva sundare. I dag tas den 
rollen mer och mer över av arbetsgivarna.
– Men en arbetsgivare har inte att göra med vad vi äter på fritiden och 
hur mycket vi tränar efter jobbet. I den rådande hälsohysterin behand-
lar politiker och det ökande antalet hälsocoacher vuxna som små barn.
Erik Helmerson menar att det finns flera otäcka aspekter på den 
skenande hälsoideologin. Den ger ytterligare möjligheter att dela in 
anställda i a- och b-lag där överviktiga riskerar att diskrimineras. Då 
premieras andra förmågor på jobbet än att faktiskt sköta sina arbets-
uppgifter på ett bra sätt. Dessutom, och kanske viktigast av allt, sätts 
människor under förmyndarskap.
Ja, hur långt kan och bör arbetsgivarens ansvar sträcka sig? Är det 
verkligen arbetsgivarens sak att ta ansvar för människors träning? Om 
vi ska börja rapportera träningsmängd till arbetsgivaren – vad händer 
med den personliga integriteten? Alla kanske inte vill klä av sig nakna 
tillsammans med sina kolleger. Och vad händer om motion börjar ses 
som lösning på en pressad arbetssituation?
En färsk studie visade nyligen att överviktiga har allt svårare att få 
jobb när arbetsgivare väljer bort dem. Per Johansson, professor i 
nationalekonomi, menar att det verkar som om arbetsgivarna tror att 
överviktiga personer är mindre produktiva. Men att slentrianmässigt 
rata överviktiga kan göra att företag går miste om kompetens, påpekar 
han.
Att arbetsgivare vill ha personer som är friska är, historiskt sett, inget 
nytt. Det konstaterar Henrietta Huzell, som forskar i arbetsvetenskap 
vid Karlstads universitet. Redan i början av 1900-talet kollade Henry 
Ford de anställdas muskler och hälsa, han hade en hel kader av folk 



som mätte personalens styrka och uthållighet.
De senaste årens allt starkare hälsotrend hänger samman med att 
gränsen mellan arbetsliv och privatliv alltmer suddas ut. Vilka konse-
kvenser får det om det blir norm, fullkomligt självklart, att man alltid 
ska vara tillgänglig, och kunna jobba när som helst?
Anna Iwarsson, som i våras lämnade uppdraget som generalsekreterare 
för Friskis & Svettis efter tolv år, har upptäckt en ny grupp elitmotio-
närer som kräver allt större utrymme på gymmen och i löparspåren. De 
är i 30–50-årsåldern, härmar elitidrottarna, tränar extremt mycket, 
hetsar varandra till nya rekord i Stockholm maraton och förlägger 
gärna sammanträden till gymmens omklädningsrum. På Facebook, 
bloggar och Twitter berättar de gärna om sina träningstider och place-
ringar. De bygger sin image som tränande atleter, och präglar många 
eftersom en stor andel av dem är chefer.
Men om nu dagens chefer inte möts på finkrogen längre, utan på 
gymmen där de pressar varandra till nya bedrifter – vad händer när 
deras ideal sprids genom organisationen? Kan det spåra ur?
Margareta Persson, (S), tidigare riksdagsledamot, var för drygt tio år 
sedan ordförande i den statliga folkhälsokommittén. Hon tycker att 
dagens hälsomoralism ger obehagliga associationer till det rasbiolo-
giska tänkande som rådde i Sverige under många år.

– Samhället i dag präglas av ett synsätt där det gäller att se perfekt ut, 
och där alla ska vara friska och leva ett hälsosamt liv. Om dessa ideal 
sprids – och det gör de – riskerar vi att få ett hårt och kallt samhälle.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se
Astrid Johansson astrid.johansson@dn.se “
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DN 21 nov 2012:
Den nya hälsohetsen. Del 2: Elitmotionärerna som driver på

”Provocerande med chef som hårdtränar”
”Elitmotionärerna” är en ny grupp som vill leva som elitidrottare. 
De lägger upp sina tränings- och tävlingsresultat på sociala medi-
er, och tar med tävlingsmeriterna i sina cv. Ofta är de chefer – och 
de präglar sin omgivning. “

“De härmar elitidrottarna, tränar ofta extremt mycket, kör tävlingslopp 
som Vasaloppet, Stockholm Marathon, Vätternrundan och Lidingö-
loppet, och berättar gärna om sina träningstider, placeringar och vilken 
utrustning de använder på Facebook, bloggar och Twitter. Dessutom 
präglar de många i sin omgivning, eftersom en stor andel av dem är 
chefer.
De kallas elitmotionärerna och det är denna nya grupp som genererar 
den hälsohets som debatteras just nu. Det menar Anna Iwarsson, som i 
våras lämnade uppdraget som generalsekreterare för Friskis & Svettis 
efter tolv år.
Nu skriver hon på en bok om framtidens ledarskap. Och några av de 
frågor hon vill borra djupare i är varför träning som livsstil har fått så 
stort fokus. Hur tränar vi och varför? Och är det verkligen arbetsgiva-
rens sak att ta ansvar för människors träning?
Traditionellt har vi, när det gäller våra träningsvanor, delats in i fyra 
grupper: ”Elit”, ”livsstil”, ”skulle vilja” och ”inaktiva”. Grupp ett är 
alltså elitidrottarna, som har träning, tävling och prestation som yrke. 
Grupp två har träning som livsstil, tycker det är helt naturligt att träna 
regelbundet och prioriterar det för att känna att de mår bra. Grupp tre 
är de som skulle vilja träna men inte tycker att de har tid eller ork. Och 

grupp fyra är de som är helt inaktiva, och inte kan tänka sig att träna 
alls.
Men under senare år har en femte, helt ny grupp tillkommit – elit-
motionärerna. De är i 30–50-årsåldern och vill träna, äta och sova som 
en elitidrottare. Många har högt uppsatta positioner, har valt arbetet 
som livsstil, och syns ofta med sina personliga tränare på crossfitcen-
ter och i multiträningsgrupper. Söndagsmorgnar tränar de för maraton.
– För dem är det helt naturligt att ta med sina tävlingsmeriter i sitt cv 
och det är också de som bidrar till att utrustningen blir alltmer extrem, 
säger Anna Iwarsson.

– De inspirerar, söker och får mycket bekräftelse och har också blivit 
symboler för den växande hälsotrenden. Nu kommer den naturliga 
motreaktionen, upplevelsen av hälsohets i samhället. För elitmotionä-
ren, som bygger sin image som tränande atlet, kan ju upplevas som 
rent odräglig av delar av sin omgivning.
I augusti nästa år är det premiär för Stockholm Ultra Marathon, ett 
lopp som just nu lockar många av elitmotionärerna och som har två 
distanser: Fem och tio mil (att jämföra med vanliga maran, som ligger 
på 4,2 mil).
– Elitmotionärerna kommer att fortsätta att träna alltmer extremt och 
multi, säger Anna Iwarsson, så länge kroppen håller sig skadefri vill 
säga. Men vill man att kroppen ska hålla tills man blir 80 är det inte 
säkert att det bästa är att springa tio mil när man är 35. Kroppen är inte 
riktigt gjord för att träna så extremt, det är ytterst oklart vad som 
händer med ledernas olika strukturer.

– Risken är stor för att en skadad elitmotionär faller in i ”skulle vilja”-
gruppen och inte i ”livsstils”-gruppen, som antagligen skulle vara mer 
hälsosamt i ett längre perspektiv.



I en undersökning som tidningen Chef gjort bland åtta hundra chefer 
säger sig tre av fem vara övertygade om att motion har betydelse för 
karriären. Att träna målmedvetet och målinriktat uppfattas som att man 
har en god förmåga till struktur, handling och måluppfyllelse.
En elitmotionerande chef, som tränar för triathlon och tar racercykeln 
till jobbet, kan i och för sig fungera inspirerande för medarbetarna, tror 
Anna Iwarsson.
– Men också provocerande. Försöker man som chef få de anställda att 
göra som man själv gör, kommer folk att reagera med att slå bakut. I 
grunden tycker jag inte chefer ska lägga sig i hur medarbetarna äter, 
tränar och lever sitt liv så länge som de gör ett bra jobb.
Men vill man skapa en bra träningskultur på arbetsplatsen, så krävs 
det att cheferna lyssnar till vad varje individ vill göra, menar Anna 
Iwarsson.

– Man måste skippa det kollektiva tänket, den tiden är förbi. Subven-
tionerade träningskort, gratis innebandyträning och stegräkningstäv-
lingar når bara dem som redan har träning som livsstil. Människor 
måste få välja precis det de har lust till. Det viktiga är inte vilken trä-
ningsmetod man använder. Det viktiga är att hitta sitt eget sätt, så att 
man får den där kicken, kan känna lusten och glädjen i att träna och att 
ha en kropp som fungerar.
Och träning får aldrig bli tvång, betonar hon.
–  Man har olika lägen i livet, vissa perioder fungerar det att träna, 
andra inte alls. Och det måste också vara okej. Vill medarbetare inte 
träna får man som chef släppa den ambitionen.
För många är träningen ett andningshål, då man får tid att tänka och 
bara vara med sig själv.

– Det kan vara enda stunden på dagen eller i veckan då man inte 
kommunicerar med andra eller tänker på vad man måste göra i nästa 
steg. Man får vara fri med sin egen kropp och sin egen andning, fri 
från familj, arbetskamrater och sociala medier.

– Dessutom anses det legitimt att man går och tränar, vilket skapar 
ännu bättre förutsättning att ge sig själv en paus.

Astrid Johansson astrid.johansson@dn.se “

“Anna Iwarsson
Ålder: 45 år
Familj: Man och fyra barn.
Bor: I norra Ängby.
Yrke: Föreläsare och rådgivare om värderingar och ledarskap.
Bakgrund: Var under tolv år, fram till i våras, generalsekreterare för 
Friskis & Svettis. Arbetade dessförinnan som sjukgymnast på 
Huddinge och Danderyds sjukhus.
Gör just nu: Skriver en bok om framtidens ledarskap.
Hur hälsosamt lever du: Jag tränar i snitt tre gånger i veckan, leder 
jympagrupper, springer, tar promenader i skogen. “
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DN 22 nov 2012:
Den nya hälsohetsen. Del 3: Arbetsmiljön får stå tillbaka när 
livsstilen premieras

“Agneta kände sig illa till mods på tuff kick-
off”
“Är vi på väg mot en framtid där bara vackra, tränade och sunda 
människor får jobb? Det undrar Agneta Wernqvist som under 
flera år arbetat med personalhälsovård. “

“Agneta Wernqvist minns hur en kick-off på företaget där hon arbeta-
de skapade oro och obehag hos henne och flera av de anställda.
– Vi visste inte i förväg vad som väntade. Men det visade sig att vi 
skulle cykla en lång sträcka och på kvällen, när det var becksvart ute, 
väntade fler ansträngande utomhusaktiviteter – hela tiden i ösregn.

– Aktiviteterna tilltalade kanske de hurtiga, men inte flera av oss andra 
som var över femtio. Med det där upplägget kändes det som om målet 
att skapa en större teamkänsla via kick-offen inte uppnåddes.
Agneta Wernqvist berättar om en bekant, en mycket erfaren person, 
som var något överviktig. Kollegerna ifrågasatte att han med trovär-
digheten i behåll kunde ge hälsoråd till sina patienter.
– I hans fall spelade vikten inte särskilt stor roll för hur han utförde 
sina arbetsuppgifter. Jag förstår att det i andra yrken kan finnas andra 
krav. Men nu dras alla över en kam.
Var går gränsen för när arbetsgivarna ska kunna lägga sig i vad an-
ställda äter och vad de gör på sin fritid? Och vad är egentligen en 
osund livsstil? Agneta Wernqvist är utbildad beteendevetare och kän-
ner ett obehag inför en begynnande hälsomoralism.

– Visst är det mycket angeläget att röra på sig, att sova tillräckligt 
många timmar och att äta varierat och lagom. Men nu är gränsen 
mellan jobbet och det privata livet på väg att suddas ut. Tänk om allt 
fler arbetsgivare börjar kräva att de anställda motionerar och äter 
hälsosamt för att de ska få ha jobbet kvar.
Erik Helmersson på DN:s ledarsida tog tidigare i höstas upp det han 
kallade en växande hälsofascism – något som enligt honom skapar nya 
möjligheter att dela in anställda i a- och b-lag. Många läsare hörde av 
sig efter hans inlägg, bland annat Agneta Wernqvist. Hon håller med 
honom i stort och hoppas att debatten ska leda till en större insikt om 
hur en vettig satsning på friskvård och hälsa kan se ut.

– Råd om träning måste alltid anpassas efter den enskildes förutsätt-
ningar. Alla kan inte jogga som galningar eller delta i tuffa fysiska 
aktiviteter på en kick-off, och alla som är lite överviktiga är inte 
sockerberoende. Jag ifrågasätter likriktningen och det ensidiga fokuset 
på fysisk hälsa och livsstil när det gäller synen på vad som är en bra 
och effektiv medarbetare.
Agneta Wernqvist är 61 år och arbetade i nästan tio år på ett företag 
som bland annat sysslar med företagshälsovård. Dessförinnan hade 
hon en anställning på ett bemanningsföretag och hon har även lång 
erfarenhet av olika chefsbefattningar. I dag söker hon ett nytt arbete.
– Jag tycker att jag har en ganska bra bild och erfarenhet av hur atti
tyden till det här med hälsa och sundhet förändrats i det svenska sam-
hället och arbetslivet. Människor känner sig jagade från flera håll. 
Myndigheter, politiker och nu även arbetsgivarna kommer med allt fler 
råd, och till och med krav, om hur vi ska leva vårt liv även på fritiden.
Agneta Wernqvist talar om en framtid där bara vackra, sunda och väl-
tränade människor passar in. Alla andra – de som är lite överviktiga, 
som inte kan jogga i högsta tempo och som gillar en kanelbulle till 



fikat på fredagarna – får stå och skämmas i skamvrån.
I sitt arbete inom företagshälsovården hade Agneta Wernqvist många 
stöttande samtal med män och kvinnor som kände sig stressade på 
jobbet. Bland annat av kraven på att ständigt vara i fysiskt toppskick, 
och att alltid äta och laga nyttig mat.
– Alla människor blir någon gång sjuka och med åldern kommer en del 
krämpor. Höfterna, knäna, ryggen ... Kroppen är inte i lika bra skick 
som tidigare. Men det innebär inte automatiskt att arbetsprestationen 
blir sämre.
I dag används konditionstest i samband med rekrytering inför nyan-
ställningar på en del håll, berättar Agneta Wernqvist.
– Och senare kan det vara så att konditionen och den fysiska hälsan 
följs upp med individuella hälsoprofiler. Många gånger kan det vara en 
press för en anställd att gå igenom sådana här tester, särskilt om han 
eller hon inte passar in i den rådande fysiska normen.
Pressen kan i värsta fall orsaka stress som tar mycket energi från 
arbetet och ibland leder till sjukskrivningar, enligt Agneta Wernqvist. 
Hon säger att så länge den enskildes hälsoprofiler inte lämnas ut till 
arbetsgivaren utan bara presenteras på gruppnivå är det ingen fara.

– Men om resultaten av tester och hälsoprofiler blir bärande delar i 
företagens behandling av anställda är vi inne på en farlig väg.
– Konditionstester är lätta att genomföra, liksom att kolla längd och 
vikt. Resultaten går att jämföra med varandra, och jag undrar vad som 
händer om tester och mätningar blir den viktigaste faktorn vid till 
exempel nyanställningar?
Agneta Wernqvist förvånas över att många ensidigt tittar på indivi-
dens livsstilsfaktorer – som kost, motion, sömn, alkohol och rökning – 
som den viktigaste anledningen till företagens effektivitetsförluster. 

Det har medfört att fokus minskat på bristerna i den psykosociala 
arbetsmiljön, något som kostar mycket pengar för arbetsgivarna.
– För att inte tala om lidandet för de enskilda individerna. När allt 
enbart handlar om vilken kondition och vilka BMI-mått de anställda 
har glöms en viktig del av arbetsmiljön bort.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “

“Agneta Wernqvist
Yrke: Beteendevetare och ekonom.
Ålder: 61.
Bor: I södra Stockholm.
Familj: Sambo, två barn och fyra barnbarn.
Aktuell: Vill att fler deltar i debatten om den nya hälsomoralismen.
Hur hälsosamt lever du? Äter bra, lagar det mesta själv. Röker inte, 
dricker måttligt med alkohol, deltar i vattengymnastik och går långa 
promenader.

Frisksporten föds
År 1924 nämndes för första gången frisksport i Sverige. Det skedde i 
tidningen ”Swing”. Frisksportarna förespråkade en livsföring som syf-
tande till bevarad hälsa samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnan-
de genom enkelt och sunt kosthåll, friluftsliv och kroppsövningar. Med 
åren har frisksportrörelsen även kommit att ägna uppmärksamhet åt 
andra aktuella hälsoproblem, som tobak, alkohol och droger.
Arne Tammers dagliga kvart
Under parollen ”Ge mig en kvart om dagen” marknadsförde Arne 
Tammer åren 1945–1975 en brevkurs i styrketräning som skulle utövas 
hemma utan redskap. Han såg styrketräningen främst som hälsofräm-
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jande, och var själv vegetarian. Tammer hade varit med om att grunda 
Svenska frisksportförbundet 1935. Han fortsatte att utöva 
styrketräning och löpning långt in i pensionsåldern.
Sveriges äldsta gym
City Gym är Sveriges äldsta gym. Det öppnades i januari 1959 i det då 
nybyggda Ullevi i Göteborg och träningskonceptet blev genast en stor 
succé. Under 25 år i Ullevi var gymmet ständigt fullbelagt. 1984 gick 
flytten till större lokaler i Valhallabadet där man även fick tillgång till 
simhallar med mera. Gymmet grundades av Henry Bergström som var 
förste svensk att välja gymverksamhet som profession.
Lukrativ bransch
Motionsbranschen omsätter i dag miljardbelopp i Sverige. Folk lägger 
ner stora summor varje år på att träna på gym, på att ha den moder-
naste träningsutrustningen, på att delta i olika typer av motionsäv-
lingar och på personliga tränare som ska hjälpa dem att nå eller behålla 
en bra fysisk och psykisk form. Många arbetsgivare låter i dag anställ-
da träna på arbetstid och bidrar till deras gymkort.
88 centimeter
runt midjan. Det är gränsen för bukfetma hos kvinnor. Motsvarande 
siffra hos män är 102 centimeter. Tillsammans med BMI-måttet kan 
midjemåttet berätta om din vikt och hälsa. Källa: Vårdguiden “



DN 27 nov 2012: 
Den nya hälsohetsen. Del 4: Måste man jogga med sin vd?

“Chefen som inte vill tvinga personalen att 
motionera”
“Urban Pettersson är vd och beskriver sig själv som ”kanske nå-
got fanatisk” när det gäller träning. Men han skulle aldrig pressa 
sina anställda att träna. Vad de gör på fritiden är deras ensak, 
tycker han. “

“Urban Pettersson, vd för företaget WeMind, kör stenhårt många 
gånger i veckan. Han springer, åker rullskidor och vanliga skidor, trä-
nar på gymmet – och beskriver sig som kanske något fanatisk. Han har 
följt debatten om den nya hälsohetsen, där en del arbetsgivare pushar 
och pressar anställda att motionera och leva sunt.
– Tanken att utöva någon form av press på mina anställda för att de 
också ska träna har aldrig kommit för mig. Snarare tycker jag att vad 
folk gör på fritiden är deras ensak – det är inget jag som arbetsgivare 
ska lägga mig i. Det skulle vara en kränkning av den personliga inte-
griteten, säger han.
Som tonåring slutade Urban Pettersson att idrotta. Han blev mer och 
mer stillasittande och gick upp femton kilo utan att det störde honom 
nämnvärt. Men en dag frågade en kamrat om han ville åka Vasaloppet, 
och det blev en katalysator för att hitta tillbaka till den intensiva trä-
ningen.
I dag, tre år senare, kan Urban nog sägas tillhöra ”elitmotionärerna”, 
som Insidan skrev om i förra veckan. De som är mellan 30 och 50, 
tränar lika hårt som toppidrottarna, kör tävlingslopp och delar med sig 
av sina resultat på sociala medier – oftast är de chefer.

Urban Pettersson har via närstående haft mycket kontakt med psykia-
trin under åren. Efter examen från Handelshögskolan arbetade han i 
IT-branschen. Sedan hoppade han av av för att läsa psykologi på 
Stockholms universitet, målet var att få chansen att utveckla psykia-
trin.
Urban fick idén att starta WeMind för att öka tillgängligheten till 
vetenskapligt utprövad behandling av depression, ångest och andra 
svåra psykiatriska tillstånd. I dag har företaget ett femtiotal anställda, 
flera tusen patienter under behandling och anlitas ofta av bland annat 
landstingen i Stockholm och Västra Götaland.
– Att hålla sig fysiskt och socialt aktiv är ett bra skydd mot både fys-
iska och psykiska sjukdomar. Vi ser det i forskningen och i våra kon-
takter med patienter som lider av psykisk ohälsa, och vi förestår ofta 
motion som en del i behandlingen. Motion och en sund livsföring kan 
ju i dag faktiskt skrivas ut på recept.
Du rör mycket på dig själv och tror på motionens positiva effekter 
men du vill inte uppmana din personal att motionera?

– Jag har funderat mycket över den frågan, och diskuterat den med 
ledningsgruppen och flera anställda. Min uppfattning är att vad indi-
viderna gör vid sidan av sina arbetsuppgifter och på fritiden är deras 
ensak.
Fast det går också att resonera så här, fortsätter Urban Pettersson: 
Som arbetsgivare ”stjäl” han nio timmar av den anställdas dag och 
erbjuder en väldigt stillasittande miljö. Den anställda kan ha ett pressat 
liv, med hämtning av barn på dagis och så vidare. Då kanske det inte 
finns tid över för att röra tillräckligt på sig.
– För att kompensera för en del av stillasittandet erbjuder vi vår perso-
nal en friskvårdstimme i veckan och betalar också en del av gymkort. 
Jag springer ibland före lunchen och har fått några att jogga till-



sammans med mig. Men jag försöker vara observant så att det inte går 
för långt, att inte personalen känner sig tvingad att träna med chefen 
eller att de känner att de måste vara lika aktiva som jag för att passa in.
Men era patienter får råd om att röra på sig?
– Ja, men de har kommit för att få hjälp. De anställda har kommit till 
WeMind för att behandla patienter, inte för att få råd om hur de ska 
träna och gå ned i vikt. Jag har inga åsikter om min personals eventu-
ella sportighet. Inte heller några synpunkter på om de har tatueringar 
eller piercingar. Jag tror att arbetsgivare ska vara försiktiga med att 
tvinga på sina anställda ett sätt att vara eller leva.
Urban Pettersson säger att det är ett frivilligt val om en anställd inte 
vill röra på sig. Då är den personliga integriteten för viktig för att man 
ska komma med förnumstiga råd och pekpinnar.

– Jag har sett exempel på arbetsgivare som valt en mer offensiv – och 
därmed oflexibel – linje. Att motionera hysteriskt är norm på vissa 
arbetsplatser.
– Vissa chefer riskerar säkert i dessa fall att i för hög grad premiera 
sundhetsfanatism och läsa in negativa karaktärsdrag hos dem som inte 
passar in i normen. Med ett sådant stelbent sätt kan man missa viktig 
kompetens och få en likriktad arbetsplats som i slutänden presterar 
sämre.
En chef behöver ju inte alltid styra med råd och regler, ibland 
räcker det med att uppträda på ett visst sätt?

– Jo, så är det. Men många är nog glada över att jag har full förståelse 
för om man inte vill staka runt på rullskidor i fula trikåer och pann-
lampa. Här på WeMind har vi mest psykologer och psykiatrer, de är 
rätt medvetna och inte så lättpåverkade och jag tror inte att någon 
känner en press att ta efter mig.

Du lägger dig inte i om personalen tränar, men om de får problem 
med alkohol är det en skyldighet att gripa in?
– Alkoholism är en sjukdom och den riskerar att gå ut över jobbet och 
omgivningen. Parallellen med träning är därför inte helt klockren. Men 
om någon anställd ber om råd hur han eller hon ska ta hand om sig 
bättre blir det en annan sak, då kan vi komma med tips och förslag.
Vad leder träningshysterin till för samhälle?

– Jag ser inget problem med att folk väljer att röra på sig mer, men om 
det förutsätts att alla ska vara extremt socialt och fysiskt aktiva för att 
passa in... ja, då riskerar vi att få ett a-lag och ett b-lag. Jag föredrar ett 
mer accepterande samhälle.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “

“Fakta. Urban Pettersson
Ålder: 44
Bor: Stockholm
Familj: Sambo och nyfödde sonen Beppe.
Yrke: Vd och verksamhetsansvarig i företaget WeMind.
Sunda vanor: Tränar intensivt och ofta. “
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DN 28 nov 2012:
Den nya hälsohetsen. Del 5: Att använda tobak på jobbet

“Allt fler arbetsplatser fria från tobak”
“ Det blir allt mer så i samhället att den som är sjuk eller gammal 
får ”skylla sig själv”, tycker Keijo Perkiö, kommunalanställd i 
Umeå. Han anser att kommunens snusförbud är fånigt – snus 
skadar ju inte andra som rökning gör. “

“ En majoritet av landets kommuner har infört rökfri arbetstid. Några 
av dem har också beslutat om ett totalstopp för all tobaksanvändning – 
det vill säga att det heller inte längre är tillåtet att snusa på jobbet.
Umeå kommun har tidigare vid flera tillfällen försökt införa ett totalt 
tobaksförbud för alla anställda – att de inte längre ska få vare sig röka 
eller snusa på jobbet. Men högljudda protester har lett till att förslagen 
dragits tillbaka.

Vid årsskiftet införs nu i stället målet att Umeå ska bli en rökfri 
kommun, samt att barn och ungdomar har rätt till tobaksfria möten 
med vuxen personal.
Det innebär att all rökning ”förbjuds” under arbetstid – med undantag 
för luncher. Samtidigt får personalen vid bland annat skolor och 
förskolor inte längre använda snus. De som ”bryter” mot förbudet – 
eller målsättningen – ska dock inte straffas.

Keijo Perkiö är idrottsplatsarbetare i Umeå och sedan länge en inbiten 
snusare.
– Visst är det vettigt att arbetsgivare bryr sig om sina anställdas hälsa, 
särskilt gäller det alla som sitter med krökt rygg dagarna i ända fram-
för datorn. Men snus ... jag tycker det är fånigt att förbjuda människor 
att snusa. Den som snusar skadar ju inga andra, som med rökningen.

Enligt Keijo Perkiö håller i dag en hälsohets eller en hälsofascism på 
att breda ut sig i det svenska samhället. Det gäller att vara snygg, 
vältränad och leva ett genomsunt liv. Han talar om ett samhälle som 
blir mer och mer individorienterat, där den som blir sjuk eller gammal 
alltid måste skylla sig själv och ta ansvar för sin ohälsa.
– Det känns som om det hela tiden hackas på personer som är lite 
överviktiga eller inte tränar som besatta. Samtidigt lämnas sjuka och 
äldre åt sitt öde, människor som verkligen är i behov av stöd och hjälp. 
Vi riskerar att få ett hårt samhälle där den som inte alltid är fullt frisk 
och på topp sorteras bort.

Keijo Perkiö är 53 år och yngst på sin arbetsplats. Han upplever inte 
att kommunen utövar någon press på att han och kollegerna ska motio-
nera. Snarare är det han själv och hans fru som tycker att han kanske 
har något kilo för mycket runt magen.
– Jag går uppemot en mil varje dag och lyfter också en del. För några 
år sedan besökte jag en sån där hälsonisse. Han frågade bara vilka 
problem jag hade, men eftersom jag upplevde att jag inte hade några 
träffade jag honom endast en gång.

Keijo har hört talas om andra arbetsgivare som är betydligt tuffare, 
som kräver att de anställda ska motionera och leva sunt. Det tror han 
kan leda till att en del känner sig väldigt pressade att jogga, gymma 
eller träna som besatta – och att de börjar må dåligt av att inte kunna 
leva upp till alla krav.
– Jag tror även att det kan uppstå en viss press kolleger emellan. Sär-
skilt om det förekommer olika former av motionstävlingar på grupp-
nivå eller avdelningsnivå. Den som är ”sämst” gör ju att gruppens 
chanser att ”vinna” minskar.
Keijo Perkiö är 173 centimeter lång och väger 73 kilo, samma mått har 
han haft sedan lumpen. Han känner sig pigg och kry, även om det 



ibland kanske känns i leder och muskler att han passerat femtioårs-
strecket.
– Om det på många håll råder en hälsohets, kan man verkligen tala om 
en åldersfascism på svensk arbetsmarknad. Jag skulle inte kunna om-
skola mig och få ett nytt jobb, där är jag körd. Fast är inte livserfaren-
het något som borde värderas högre än i dag?
– Jag tänker också på den som väger lite för mycket och söker jobb. 
Arbetsgivarna rynkar nog på näsan och tänker ”överviktig, har nog 
högt blodtryck, risk för att bli sjukskriven, nej tack”. Men även unga 
kan ju ha sjukdomar som inte syns på ytan.

På Gammliahallen, idrottscentret där Keijo Perkiö arbetar, är det ingen 
som röker. Det är bara han som snusar.
– Alla utom jag har idrottat och fortsätter att vara aktiva. En som är 65 
år går stavgång, en annan är 60 år och åker Vasaloppet medan han som 
är 56 år spelar innebandy. Själv är jag med i ett band där jag spelar 
gitarr och sjunger. Jag tror att man ska syssla med det man tycker är 
skoj, då blir också hälsan bra.
– Information om sätt att få en bättre hälsa är givetvis bra. Men om 
politiker och arbetsgivare toklägger sig i skapar det bara stress och 
ilska. Som om jag inte längre skulle få snusa under arbetstid. Att jag 
snusar påverkar ju ingen annan.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “
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DN 28 nov 2012:

”De vackra och sunda får ta plats i det nya 
klassamhället”
Dagens hälsomoralism ger obehagliga associationer till det rasbiolo-
giska tänkande som rådde i Sverige under många år. Det menar Mar-
gareta Persson, tidigare ledamot i riksdagen.
– På 20-talet och ett par årtionden framåt var politiker, vetenskapsmän 
och läkare inriktade på att förädla människokroppen. Alla som inte var 
tillräckligt ”bra” och välfungerande skulle helt enkelt tas bort. Marga-
reta Persson säger att samhället i dag präglas av ett synsätt där det 
gäller att se perfekt ut, och där alla ska vara friska och leva ett hälso-
samt liv. Om dessa ideal sprids – och det gör de – riskerar vi att få ett 
hårt och kallt samhälle, fortsätter hon.

Under många år satt Margareta Persson i riksdagen för Socialdemo-
kraterna och för drygt tio år sedan var hon ordförande i den parlamen-
tariska Nationella folkhälsokommittén. Även sedan dess har hon följt 
frågan med stort intresse.
– Det är en mängd faktorer som påverkar vår hälsa. Utbildning, 
inkomst, social position i samhället, familj, arbete, kontroll över livet 
… Därför är det ingen mening med att bara koncentrera sig på att alla 
ska vara hurtbullar och springa i skogen.

Enligt Margareta Persson ökar den skadliga stressen i dag. Hon talar 
då inte om att ha för mycket att göra – utan tänker i stället på alla 
förtidspensionärer och arbetslösa. Eller pressen på ungdomar att bli 
något stort.
– Ord som ”Du kan bli en Zlatan” är positiva får några, men för de 
flesta skapar de ett missnöje med sig själva. Att inte känna sig behövd 

kan skapa skadliga stressreaktioner. Det kan också påverka mat- och 
motionsvanor.
Margareta Persson talar om ett delvis nytt klassamhälle. Och att de 
som ser bra ut på ytan, är sunda och vackra, lättare får jobb. Medan de 
som är tjocka eller inte ser lika bra ut blir får det svårare. De senare ses 
som sämre människor och har svårare att bli socialt accepterade.

Hälsan blir mer och mer individens ansvar, fortsätter hon. Men påpe-
kar att de flesta inte kan hjälpa att de blir sjuka, är fattiga eller arbets-
lösa – vilket är de faktorer som påverkar hälsan mest. Margareta 
Persson menar att arbetsgivarna har ett ansvar för att arbetsmiljön är 
god och stämningen tillåtande på jobbet. Att bjuda på frukt, subventio-
nera gymkort och ge möjlighet till en timmes motion på arbetstid en 
gång i veckan är bara positivt.
– Men gränsen går när arbetsgivarna lägger sig i de anställdas privat-
liv, ställer krav på att man måste träna och äta på ett visst sätt. Den 
som är lite småkrasslig eller har en funktionsnedsättning kan må bra 
och göra ett jättebra jobb, medan den som ser sund ut på ytan kanske 
inte mår så bra och kan prestera dåligt på jobbet.
Tidigare var kritiken ganska hård mot myndigheter och politiker som 
ville få folk att leva sundare och mer hälsosamt, men när företagen 
agerar i samma riktning är det relativt tyst.
– Den nya trenden är också starkt kopplad till kommersiella krafter. 
Hälsoindustrin och gymindustrin tjänar stora pengar på folks behov att 
passa in i den allmänna normen som bygger på tanken om en sund själ 
i en sund kropp.
Margareta Persson var under några år folkhälsokonsult. I dag arbetar 
hon med att synliggöra funktionshindrades liv och historia i Sverige 
för Nordiska museets räkning.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “
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DN 30 nov 2012 :
Den nya hälsohetsen. Del 6: Hälsa är inte bara motion

”Träning gör inte tunga jobb lättare”
“ Om arbetsbelastningen är för hög och de anställda för få blir det 
inte bättre för att personalen tränar, säger arbetslivsforskaren 
Henrietta Huzell. Hälsa har felaktigt blivit lika med motion, musk-
ler och vikt, menar hon.”

“ – En stressig arbetssituation är svår att springa bort, det är ytterst 
olyckligt om motion börjar ses som lösning på en pressad arbetssitua-
tion.
Henrietta Huzell är lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. 
Hennes forskning har bland annat visat att arbetsgivare vill ha personal 
som ser bra ut och inte väger för mycket. Enligt en av studierna – en 
undersökning bland 1 000 företag i Sverige, främst inom handeln och 
hotell- och restaurangbranschen – vill sex av tio arbetsgivare att perso-
nalen ska vara ”snygg”. Sju av tio väljer bort överviktiga. Nio av tio 
säger att de vill ha anställda med god fysik.
– Det här grundar sig i en felaktig föreställning om att den discipline-
rade människan inte är överviktig, att människor som väger för mycket 
saknar respekt för sin kropp och därmed skulle utföra sina arbeten 
sämre. Men man kan inte utläsa en människas arbetsförmåga på det 
sättet.
Genom att få in friska och välja bort överviktiga och sjuka tror sig 
företagen kunna minska sjukfrånvaron och spara kostnader. Men 
denna jakt på perfekta medarbetare får negativa konsekvenser på sikt, 
betonar Henrietta Huzell.
– Dels leder det till utsortering av dem som inte passar in. Dels blir det 
en likriktning av dem som rekryteras, personer med andra synsätt och 

erfarenheter utesluts. Det finns amerikanska företag där de anställda 
inte bara bär samma kläder, är i samma ålder och gör samma saker – 
de ser likadana ut. Vad blir det för arbetsliv? Vad händer med utveck-
ling, reflektion och kritiskt tänkande om alla är likadana?
Att arbetsgivaren, som har ansvar för rehabilitering, vill ha personer 
som ser friska ut är historiskt sett inget nytt.
– Redan i början av 1900-talet kollade Henry Ford de anställdas musk-
ler och hälsa, han hade en hel kader av folk som mätte personalens 
styrka och uthållighet.
Henrietta Huzell oroas av att privatliv och arbetsliv alltmer glider 
samman. Det allvarliga är att detta bara sker utan att någon funderar 
över konsekvenserna och ifrågasätter vad som händer, menar hon.

– Gränsen blir allt luddigare och det är klart att det är arbetsgivaren 
som har intresse av det. Men om den luckras upp kan det bli en 
ohållbar situation för de anställda. Det blir norm, fullkomligt självklart 
att man alltid ska vara tillgänglig, att man ska kunna jobba vilken tid 
på dygnet som helst. Den som drar en gräns och säger nej, jag kan inte 
jobba då, jag ska vara ledig, blir betraktad som en främmande fågel. 
Alla kommer inte att klara detta pressade arbetsliv, de får aldrig någon 
riktig återhämtning. Och det kan på sikt leda till sjukdom.
Många företag som förr hade företagshälsovård satsar nu i stället på 
förebyggande hälsoarbete, som beskrivs som bredare. Men egentligen 
är det inte bredare utan smalare, menar Henrietta Huzell.
– Hälsa har blivit synonymt med motion, kondition, muskler och vikt, 
men det är för smalt. Företagen fokuserar alltmer på träningskort, 
sponsrad gympa och tävlingar, och allt mindre på den psykosociala 
arbetsmiljön. Har man för hård arbetsbelastning för att det är för få 
anställda, så är att börja träna inte något som hjälper. Det är klart att 
med bättre kondition klarar man kanske att bädda fler sängar snabbarei 



hemtjänsten, men vilken psykosocial arbetsmiljö ger det?
Vad det handlar om är ett folkhälsoperspektiv som helt oreflekterat 
tagit sig in i företagen, menar Henrietta Huzell.
– Chefen har hört att man blir mindre stressad om man motionerar, 
men kanske är det avlastning och färre arbetsuppgifter personalen be-
höver. Kanske skulle man behöva anställa mer folk eller omorganisera.
Hälsohetsen grundar sig i naivitet från hälsofrälsta chefer som tycker 
att ”så här lever jag och då borde alla andra också leva så”, menar 
Henrietta Huzell.

– Alla har kanske inte lust att klä av sig nakna tillsammans med sina 
kolleger. På jobbet ska man utföra sitt arbete, men hur du lever ditt liv 
i övrigt angår inte arbetsgivaren. Om vi ägnar oss åt intellektuella 
aktiviteter på fritiden eller går på gym, det måste vi själva få bestäm-
ma. Annars kommer vi i konflikt med egen-integriteten, rätten till vår 
egen kropp. Och den är oerhört viktig, precis som rätten till våra egna 
tankar och vår egen tro.
– Man ska inte behöva sitta i ett medarbetarsamtal och ange hur 
mycket man tränar eller dricker. Dels kan det leda till att vi börjar lju-
ga om hur hälsosamma och stresståliga vi är. Det finns också en risk 
att arbetsgivaren blir som en förälder, att vi låter arbetsgivaren ta större 
ansvar för våra liv än vi borde. Vi har andra lika viktiga delar av livet, 
säger Henrietta Huzell.

– Om vi ska börja rapportera träningsmängd till arbetsgivaren eller vid 
anställningsintervjuer ange hur mycket vi tränar, är man inne på en 
farlig väg. För med krav följer ansvar, och hur långt ska arbetsgivarens 
ansvar gå för våra liv? Ska de också börja diskutera våra skilsmässor 
med oss? 
Astrid Johansson  astrid.johansson@dn.se “

“Fakta. Henrietta Huzell
Ålder: 45 år.
Yrke: Lektor i arbetsvetenskap, inom kort föreståndare för Centrum 
för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Bakgrund: Har i sin forskning bland annat studerat arbetsgivares 
krav på personalens utseende och fysik.
Familj: Make och två vuxna döttrar.
Bor: I Karlstad
Hur hälsosamt lever du? ”Just nu tränar jag inte, men jag har gjort 
det Jag trivs bra med att gympa i grupp, sover bättre då”.

DN frågar. Tycker du att det finns en hälsohets i samhället?
Enkät av: Thomas Lerner, Emma Lofors
Muhittin Paksoy, 47 år: ”Det är helt rätt att uppmana folk att röra på 
sig, det mår alla bättre av. Man blir friskare av motion. Men det ska 
inte finnas några måsten. Motion och träning måste vara ett fritt val, då 
blir det också roligt. Även de som är överviktiga måste själva avgöra 
om och hur mycket de ska träna, det ska inga andra göra. Arbetsgivare 
får gärna uppmuntra anställda att motionera, men det får inte handla 
om tvång. Då kan den som känner sig tvingad att röra på sig känna sig 
kränkt eller trakasserad. Vi måste bestämma själva – det är våra liv.”

Elin Ivarsson, 31 år: ”Jag känner nog en viss press på mig att träna 
och hålla mig i form. Det är mycket skriverier i tidningar och program 
på radio eller tv om vikten av att motionera och se bra ut. Jag har nyss 
fått barn, min dotter är fem månader. Både under och efter graviditeten 
märkte jag att det var många artiklar om hur man snabbt går ned i vikt 
och kommer tillbaka i form igen. När jag träffar jämnåriga tjejer blir 
det ofta prat om träning och sånt. Jag brukar försöka träna regelbundet. 
Går just nu på mamma-core på Friskis & Svettis.”
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Basia Mokrosinski, 50+: ”Det är en alldeles för stor press på att alla 
ska träna som besatta och hålla sig i form. Visst är det viktigt att röra 
på sig, själv går jag ofta promenader i härliga Stockholm. Jag vill inte 
hålla på att svettas i en grupp. Jag är noga med vad jag äter eftersom 
jag är allergiker. Jag ogillar allt tvång, det är alldeles för mycket 
program i tv som försöker få folk att springa runt om tokar. Jag säger: 
Låt bli mig! Däremot oroar jag mig för alla barn som sitter framför 
datorerna och som inte rör på sig alls.

Lillemor Hjelm, 76 år: ”Det är alltid bra med träning, själv går jag 
ofta och dansar på dagarna. Foxtrot och liknade. Jag tror inte det finns 
några nackdelar med att uppmana folk att motionera och röra på sig. 
Att tala om en hälsohets är klart överdrivet. Mitt motto är att det är 
bättre att röra på sig än att sitta stilla hemma och deppa ihop. Jag har 
aldrig upplevt någon press utifrån att träna, från till exempel 
arbetsgivare. Där jag arbetat har en del simmat, andra sprungit och en 
del inte rört på sig så mycket. Ingen hade synpunkter på vad de andra 
gjorde.”
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DN 30 nov 2012:
Den nya hälsohetsen: Del 7: Träning och skönhetsideal

”Plågsamt fokus på ytan”
“Träning har blivit en täckmantel för ett utseendeideal. Och det 
är de unga som drabbas mest av träningshets och kroppsfixering. 
Som ung är man osäker redan från början, och mottaglig för kri-
tik, säger Thomas Johansson, professor i pedagogik. “

“Visst är det bra om man tränar, lever sunt och har god fysik. Men 
kraven på att man ska vara snygg, fettfri och frisk gör också att vi blir 
extremt observanta på och kritiska till vår kropp.
– Den här fokuseringen på ytan, att man blir så grymt medveten om 
kroppen, slår hårdast mot ungdomarna. För som ung är man redan så 
osäker och öppen för kritik. Man vet inte om man duger.
Det säger Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet, som sedan 1990-talet sysslat med ungdomsforskning och 
studerat bland annat gym- och kroppskultur. Just nu planerar han en ny 
bok om gymkulturen och fitnessvärlden, till en del baserad på den 
enorma mängden bloggar i ämnet.
I boken ”Makeovermani” tog han upp hur fitnesskulturen fått oss att 
ständigt sträva efter ett bättre – ett perfekt – jag.

– Träning handlar inte bara om hälsa, träningsidealet har blivit en 
täckmantel för hur en vacker kropp ska se ut. Vi ska liksom vara miss-
nöjda, vi ska hela tiden förbättra oss. Men att ständigt tänka på det 
yttre och på att man kanske inte ser rätt ut är plågsamt.
I fitnesskulturens spår har kroppen fått en allt större betydelse för 
identiteten, konstaterar han. Och då särskilt bland ungdomar.

– För dem har kropp och identitet gått samman, deras kropp är deras 
jag. Man känner sig mer genomgripande dålig om man inte är nöjd 
med sin kropp. Man tror inte att andra kvalifikationer betyder något.
Så var det inte förr, menar Thomas Johansson.

– När jag var ung på 1960–70-talen var attityden mer avslappnad. 
Märkeskläder fanns inte i min värld, det var viktigare vilken musik 
man lyssnade på och vad man gjorde än hur man såg ut. Det var möj-
ligt att vara litet ”sunkig” men ändå vara en bra person.
– Det går inte i dag. Ska du ut och ragga på krogen handlar allt om 
kropp och stil. Många unga upplever det som att om du inte är väl-
tränad, hälsosam, ser bra ut och klär dig snyggt så har du inte en chans. 
Många som inte når upp till idealen mår dåligt.
Att arbetsgivare ställer allt hårdare krav på de anställdas yttre är en 
utveckling som känns otäck, tycker Thomas Johansson.

– Man bedömer karaktären efter ytan och tror att utseendet speglar hur 
hälsosamma människor är. Men så enkelt är det inte. Just nu tycker jag 
det är kul att träna på gym och får det sponsrat av min arbetsgivare. 
Det är jättebra. Men nästa år kanske jag inte vill träna, jag vill satsa 
min tid på något annat och tycker att det är okej att gå upp några kilon. 
Det måste vara mitt val. Att skapa möjligheter är en sak, att styra en 
annan.
I dag är pressen stark på oss att söka förändring, och det på alla plan. 
Ansvaret har blivit individens.
– Individen har blivit måltavla för både populärpsykologerna och fit-
nessexperterna. Mår du dåligt, blir arbetslös eller går upp i vikt, då ska 
du fixa kroppen, gå i terapi, skaffa en coach, förbättra ditt cv. Men är 
arbetslösheten hög hjälper det inte med en aldrig så bra coach. Och 
ibland kan det faktiskt vara så att man mår dåligt för att arbetsplatsen 



är förfärlig eller ledarskapet inte fungerar.
Risken när allting fokuseras på individen är att vi inte ser samhälls-
strukturerna runt oss, menar Thomas Johansson. Vi talar inte om 
sociala och psykologiska faktorer, ekonomiska klyftor, orättvisor eller 
exploatering.
– Sådana frågor är mycket svårare att ta tag i.
Astrid Johansson astrid.johansson@dn.se “

“Fakta. Thomas Johansson
Yrke: Professor i pedagogik med inriktning mot barn- och 
ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Ålder: 53 år.
Bakgrund: Har bland annat gett ut en rad populärvetenskapliga 
böcker: ”Makeovermani”, ”Experthysteri”, ”Managementsyndromet” 
och ”Kändisfabriken”.
Bor: I Göteborg.
Familj: Tre barn.
Hur hälsosamt lever du?
”Jag cyklar till jobbet, och så har jag fått ett ryck och styrketränar.”  “

mailto:astrid.johansson@dn.se
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Den nya hälsohetsen. Del 8: Framtidsvision om hälsofascism

”Fitness snart viktigare än bildning”
“ Är vi på väg mot en framtid där företag och staten kontrollerar 
och övervakar de anställdas hälsa in i minsta detalj? Risken är 
uppenbar, menar den tyska författaren Juli Zeh. Hon drar paral-
leller till nazismen som delade in människor i ”bra och dåliga” 
utifrån fysiska kännetecken. “

“I romanen ”Corpus delicti” skildrar den uppmärksammade tyska för-
fattarinnan Juli Zeh ett veritabelt skräcksamhälle där alla sjukdomar 
och hälsorisker avskaffats. Det är en plikt för medborgarna att sköta 
sin hälsa – och brott mot denna plikt bestraffas hårt. Samhället gör 
ständiga kontroller, till och med innehållet i invånarnas toalettstolar 
analyseras kontinuerligt.
Boken, med sitt mörka framtidsscenario, kom ut för fyra år sedan och 
fortsätter att väcka debatt. Den har liknats vid Aldous Huxleys klassis-
ka ”Du sköna nya värld” från 1932, och George Orwells ”1984” från 
1949, också de dystra framtidsskildringar där staten har kontroll över 
sina medborgares liv.
– Reaktionerna på ”Corpus delicti” var positiva och animerade, säger 
Juli Zeh. Många förstod vad jag ville berätta.
Romanen utspelas år 2058 i ett land som mest av allt liknar en hälso-
diktatur. Det är inte längre bara önskvärt att medborgarna sköter sin 
hälsa – utan ett tvång. Alla måste utöva idrott, och rapporter om sömn 
samt näringsintag är obligatoriska. Staten är mindre intresserad av 
invånarnas åsikter än av deras blodvärden.
Varför skrev du ”Corpus delicti”?

– Därför att det i Europa sedan åratal finns en generell trend mot att 
”sundhet”, det kroppsliga och biologiska, blir mer och mer viktigt. I ett 
humanistisk tänkande har människan alltid definierats som ett andligt 
och själsligt väsen, och bildning har varit viktigare än ”fitness”. Men 
det håller nu på att ändras, vilket jag tycker är betänkligt.
Huvudperson i ”Corpus delicti” är Mia Holl, en vacker och begåvad 
ung kvinna. Hennes bror har anklagats för att ha begått en våldtäkt och 
därefter tagit, eller tvingats ta, sitt liv. Men det politiska systemet – 
kallat ”metoden” i romanen – anklagar honom egentligen för att han 
vägrat att sköta sin kropp. Mia hävdar att brodern är oskyldig till 
våldtäkten och tvingas försvara kärleken till honom i en rättegång.
I Sverige pågår en debatt om en hälsomoralism som en del liknar 
vid hälsofascism. Hur ser det ut i Tyskland?

– Här diskuteras en reformering av sjukkassesystemet. Det har främst 
demografiska orsaker. Folk blir allt äldre, och både vårdkostnader och 
sjukersättningar skjuter i höjden. Därför vill olika sjukkassor kunna 
tvinga sina ”kunder” till ett sundare liv genom att dessa måste betala 
mer om de till exempel röker, dricker alkohol eller lever ”farligt” på 
andra sätt.
Dessutom diskuteras just nu mycket om ”Quantified self”-rörelsen, 
fortsätter Juli Zeh. Det är en internationell rörelse där medlemmarna 
noggrant registrerar hur mycket de sover, vad de äter, hur ofta de 
tränar med mera. Resultatet sprids sedan till andra via en hemsida och 
en blogg där ”självgranskningsfantaster” utbyter erfarenheter.
Är hälsa på den politiska agendan i Tyskland?
– Alltid! Sjukvårdsreformer är ett ständigt tema på grund av de 
ekonomiska problemen i landet.



I Sverige finns oro för att arbetsgivare i allt större utsträckning 
vill att personalen tränar, äter näringsriktig mat och lever ett 
allmänt hälsosamt liv. Något liknande i Tyskland?
– Tyska arbetsgivare är ännu inte intresserade av de här frågorna. Men 
jag är övertygad om att det snart kommer i gång en liknande diskussi-
on här i landet. Arbetsgivarna har helt enkelt inte upptäckt att hälsa är 
en viktig ekonomisk faktor.
Hur tror du att framtidens samhälle kommer att se ut om vi foku-
serar alltför mycket på hälsa och ”fitness”?

– Jag ser ett samhälle med mycket övervakning och kontroll. Hälsa är 
ju i grunden en intim och individuell sak, eller ”egendom”.
Om man försöker skapa allmänna tvingande normer inom detta områ-
de griper man kraftigt in i privatlivet, menar Juli Zeh vidare.
– I Tyskland har det redan funnits ett sådant system som trodde att man 
kunde dela in människor i ”bra” och ”dåliga” utifrån kroppsligt biolo-
giska kännetecken. Det var nazismen. Jag är mycket förvånad över att 
folk i dag inte är medvetna om denna parallell och inte inser eller för-
står vart dagens hälsoillusion för: in i diskriminering, in i urval och 
selektion, in i total kontroll.
För ett par år sedan publicerade Juli Zeh en artikel i en tysk tidning 
om ett lagförslag som innebar att läkare skulle tvingas att anmäla 
patienter till sjukkassan när de tyckte att patienterna själva bar skuld 
till sitt lidande. Hon tar nästan alltid upp brännande samhällsfrågor i 
sina romaner, teaterpjäser och essätexter. Och fortfarande funderar hon 
på var gränsen går mellan en uppbygglig friskvård och hälsofascism.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “

“Juli Zeh
Ålder: 37 år.
Yrke: Författare och jurist.
Bor: Villa utanför Berlin.
Familj: Man, son, häst och hund.
Böcker på svenska: Bland annat ”Fritt fall” (2009) och ”Corpus 
delicti” (2010) som är utgivna på Weyler förlag.
Hur hälsosamt lever du? Mycket hälsosamt, eftersom jag inte 
bekymrar mig om min hälsa.
Ur ”Corpus delicti”
Vad gäller det?” frågar Sophie.
”Försummelse av anmälningsplikterna”, säger Bell.
”Varken sömnrapport eller näringsrapport har lämnats in den senaste 
månaden. Plötsligt avbrott i den idrottsliga prestationsprofilen. 
Blodtrycksmätning och urinprov i hemmet ej utförda.”
”Visa mig de generella uppgifterna.”
Med en vink från Bell börjar långa listor rulla över presentationsytan. 
Blodvärden, information om kaloriförbrukning och ämnesomsättning, 
därtill några diagram med prestationskurvor.
”Hon är ju i fin form”, säger Sophie och ger därmed Rosentreter 
ledordet.
”Inga tidigare straff. Framgångsrik biolog med idealbiografi. Inga 
tecken på fysiska eller sociala störningar.”
”Har hon tagit CPF i anspråk?”
”Hittintills finns ingen registrering hos Centrala 
Partnerskapsförmedlingen.”
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http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/4h2czxgtmr0bslpqydm2pe/2012-12-03-09-34-05/5wliatw0twyfcbkzjcztjs.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/4h2czxgtmr0bslpqydm2pe/2012-12-03-09-34-05/5wliatw0twyfcbkzjcztjs.jpg


”En jobbig fas. Inte sant, pojkar?” Domaren skrattar åt Bells syrliga 
och Rosentreters förskräckta min. ”I det här fallet skulle jag gärna 
avstå från en varning och erbjuda stöd. Inbjudan till klargörande 
samtal.”
Utdrag ur ”Corpus delicti” av Juli Zeh (Weyler förlag, översättning 
Christine Bredenkamp).

Tre berömda skildringar av framtida omänskliga samhällen
Det finns en rad så kallade dystopiska skildringar i världslitteraturen 
som skildrar ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. ”Du 
sköna nya värld” av Aldos Huxley, ”Kallocain” av Karin Boye och 
”1984” av George Orwell är några kända exempel. Även ”Corpus 
delicti”, som är skriven av Juli Zeh, intervjuad härintill, räknas till 
denna kategori.
I romanen ”Du sköna nya värld”, som kom ut 1932, skapas alla barn 
på mer eller mindre industriell väg, och redan i fosterlivet anpassas de 
kemiskt till givna platser i samhället. Människotyperna Alfa och Beta 
återfinns på de högsta positionerna. Gamma, Delta och Epsilon är 
arbetare utan någon som helst förmåga att tänka själva.
Uppdelningen mellan de olika personlighetstyperna förstärks 
ytterligare genom den indoktrinering som genomsyrar hela samhället, 
även under medborgarnas sömn. Människorna hålls också på plats 
genom att de dagligen tilldelas en ranson av den ultimata drogen 
Soma.
I romanen ”1984” skildrar den brittiske författaren George Orwell 
livet i en totalitär stat. Boken kom ut 1949 och skrevs i skuggen av 
andra världskriget. Huvudpersonen Winston Smith drömmer om 
sanning och anständighet i denna slutna despoti, där medborgarna hela 
tiden övervakas och eget, fritt tänkande bestraffas med döden.

En kort kärleksaffär resulterar i att Smith arresteras av Tankepolisen. 
Efter månader av tortyr och hjärntvätt släpps han fri och anammar det 
rådande systemet styrt av partiordföranden Storebror.
Flera av romanens fraser har kommit att användas som referenser till 
övervakning och totalitarism, som storebrorsamhället. Boken, med 
originaltiteln ”Nineteen eighty-four” har filmatiserats 1956 och 1984.
”Kallocain” är en dagboksroman av Karin Boye och kom ut 1940. 
Boken är översatt till mer än tio olika språk och är en skrämmande 
profetia om vad som kan hända när en stat styrs av ett tekniskt 
fulländat kontrollsystem, där individen ständigt kan övervakas.
I varje hem finns ett elektriskt polisöga och varje familj har ett 
hembiträde som ska rapportera till staten. Efter sjuårsåldern tillhör alla 
barn staten. På grund av krigshot har alla invånare tvingats ner under 
jord. Där lever de i olika ”celler”.
Kontrollsystemet fullbordas då en kemist uppfinner drogen 
Kallocain som får människor att blotta sina innersta tankar och 
känslor. Det visar sig att många har en hemlig önskan att få leva i 
frihet, i frisk luft och utan övervakning. De vill kunna lita på sina 
medmänniskor. Då införs lagen om sinnelagets brottslighet. “



DN 5  dec 2012:
Den nya hälsohetsen. Del 9: Läsarreaktioner

”Jag miste jobbet för att chefen var 
hälsofanatiker”
“Har träningstrenden och hälsohetsen gått för långt? Eller är det 
bara bra att träning och sunda vanor uppmuntras? Åsikterna hos 
Insidans läsare går isär. I dag avslutar vi serien med några av de 
många läsarreaktioner vi fått. “

“Svårt argumentera för allt som är ”lagom”

Lagom är bäst kan man anta och det kan ju vara på sin plats med av-
vikande uppfattningar när trender når stormstyrka. Det är också en väl-
gärning att ge dem som inte vill eller kan delta i hälsotrenden en röst 
och varna för att välviljan lätt kan övergå i ett exkluderande elittänkan-
de.
I grund och botten är antagligen utvecklingen ytterligare ett steg på en 
redan inslagen väg där vi vill ta allt större eget ansvar och dessutom 
kräver att andra också gör det.
Kanske är hälsotrenden också ett mått av miljömedvetenhet som även 
inkluderar vår egen kropp, vilken är lättare att förbättra än naturens 
miljöproblem. Speciellt eftersom vi blir bombarderade med tragiska 
miljöeffekter i digitala medier nära nog dagligen. Intresse för hälsa, 
träning, mat och välbefinnande är ju större än någonsin.
Er artikel sticker ut och får mig att tänka på England, där vår familj 
bodde under många år. Där är artikelns utgångspunkt uttryck för en 
självklarhet. Engelsmännen har en förkärlek för att fokusera på arbete 
och ekonomi medan hälsa och miljö är i det närmaste totalt ickeexi-
sterande i den allmänna debatten.

Kan man uppmuntra människor att ta hand om sin hälsa utan att riske-
ra ett elittänkande? När alla trender och åsikter finns tillgängliga digi-
talt dygnet runt är det antagligen väldigt svårt att argumentera för allt 
som är ”lagom”.
Johan Unnerus

Läraren mätte faktiskt våra skallar!
Läste artikeln om ”de vackra och de sunda”. Kan rapportera att jag 
med de andra eleverna i en klass i Kopparbergs samrealskola (Väst-
manland) år (kanske) 1959–60 fick min huvudform mätt på längden 
och tvären av en glad lärare. Alla elever blev naturligtvis uppmätta! 
Men att det faktiskt förekom? Och att resultaten skrevs upp på svarta 
tavlan ... Jag kommer fortfarande ihåg hur ledsen jag blev över att 
”bara” vara mellanskallig, germaner kulle ju vara långskalliga...
Stefan Thelander

Goda vanor påverkar faktiskt folkhälsan
Det finns ju trots allt en hel del forskning som visar på träningens 
effekt på hälsan, även på arbetsplatsen. Tar man även in kosten i detta 
så har ju en aktiv, hälsosam livsstil med goda kostvanor en enorm 
påverkan på folkhälsan, där de flesta kroniska sjukdomar kan förhind-
ras på sikt (även detta finns det forskning på).
Roland

När har cheferna egentligen tid att träna?
Om vi säger att träning på elitnivå kräver 10–15 timmars träning i 
veckan och cheferna jobbar minst 60 timmar i veckan (det säger de i 
alla fall att de brukar göra) och man samtidigt har familj med små barn 
– då undrar jag när på dygnet man lägger sin träning. Eller är det så att 
de 60-timmarsjobbande cheferna egentligen inte gör mer än 30 timmar 
i veckan på jobbet? Frågan hur elitträning går ihop med det ”hårda” 



jobbet som chef/vd och ansvaret för familjen hade jag tyckt varit in-
tressant att få belyst.
Michael

Därför bryr sig arbetsgivare om personalens livsstil
Vid den anställdes sjukfrånvaro och efter ett par karensdagar är det 
arbetsgivaren som under efterkommande två veckor tar det ekono-
miska ansvaret och utbetalar sjukpenningen. Kan det vara en bidragan-
de orsak till att arbetsgivaren i ökande grad bryr sig om personalens 
levnadsvanor? Kopplingen mellan motion och förbättrad hälsa är ju 
dokumenterad. Det är funderingar med anledning av ”Vem ska bes-
tämma över din kropp?” (DN 20/11) där jag till min stora förvåning 
inte hittar ett spår av resonemanget enligt ovan.
Michal Prusakiewicz

Att jag inte joggade ansågs vara höjden av slapphet
Den har pågått länge, denna hälsohets. Jag förlorade en anställning på 
grund av en hälsofanatisk chef. Chefen la sig i allt, till och med vad 
man åt till lunch. Menade på fullaste allvar att jag bara fick äta råkost 
utan dressingen till lunch. Att jag inte motionerade på gym, joggade 
och så vidare ansågs vara höjden av slapphet. Vilket alla fick höra. Jag 
har på grund av sjukdom övervikt. Tyvärr så tror folk att det är fritt 
fram att påpeka övervikten. Många anser att övervikt enbart beror på 
en allmänt slapp attityd, att vi överviktiga simmar i fett och sockerlag. 
Men jag äter aldrig skräpmat, dricker inte alkohol, äter inte snacks, 
socker, läsk. Fet mat måste jag undvika då jag får ont i magen. På 
grund av ledproblem är det bara lugna promenader som funkar för 
mig, Jag har förlorat flera sökta jobb för att jag inte passar in i hälso-
mallen.
Arbetslös i Fas 3, halvt sjukskriven

Nyttighetsnissarna har gått för långt
Läste er artikel om hälsohetsen och blev glad. Äntligen någon som har 
lite förnuft i vårt ortorektiska samhälle och vågar säga det jag tänkt på 
i så många år. Jag äter gärna frukt och grönt men inte för att någon 
expert sagt att man ska det utan för att jag tycker att det är gott. Dess-
utom köper jag ekologiskt så mycket jag kan eftersom det är bra för 
både klimatet och hälsan. Tror inte vi äter mer godis än i andra famil-
jer. Min dotter går på dans en gång i veckan och jag går med henne dit. 
På det viset får jag röra på mig. Dessutom får jag motion gratis genom 
att gunga henne i parken eller åka med henne i rutschkanan. Tycker att 
nyttighetsnissarna har gått för långt.
Elisabeth Elg

Hundratusentals hamnade plötsligt i riskzonen
Jag tillhör kanske själv just den kategorin som tränar mycket för 
klassikerlopp med mera. Det började med en läkarundersökning när 
jag var cirka 37 år som sa att jag fanns i riskzonen för att få ålders-
diabetes. Enligt läkaren och Socialstyrelsen (jag har kollat) så är första 
åtgärden bättre kost och ökad motion – och gärna motion som bränner 
mycket energi, det vill säga långa pass. Jag fick också en blodsocker-
mätare som jag regelbundet testar min blodsockernivå med. Således 
började jag äta grönsaker och träna för Vätternrunda, Vasalopp med 
mera.
Något år senare mötte jag en grupp teknologer som arbetade med ett 
examensprojekt som handlade om marknadsbearbetning och kund-
interaktion för ett företag som tillverkar och säljer blodsocker-mätare. 
Jag blev naturligtvis nyfiken eftersom jag var berörd.
De berättade då för mig att anledningen till att blodsockermätarna fått 
ett uppsving var att Socialstyrelsen något år innan ändrat nivåerna för 
vid vilken nivå av blodsocker som man ligger i riskzonen för diabetes. 
I ett slag så omklassades 300 000–400 000 svenskar från att vara 



”friska” till att vara ”i riskzonen för diabetes”! Alla dessa har fått re-
kommendationen att träna mer och särskilt träning som bränner kolhy-
drater!
Det vill säga Socialstyrelsen skapade i ett slag en träningsmarknad 
bestående av 300 000–400 000 svenskar mitt i livet. Människor som 
har råd och möjlighet att ta tag i sin träning.
Fredrik Lagergren

Så kan arbetsgivare satsa på sina medarbetare
Jag följer med intresse er artikelserie om ”Den nya hälsohetsen”.
Jag tänker på olika rapporter som nu kommer om ohälsa på arbets-
platser. Många mår riktigt dåligt på sitt jobb. Det fokuseras samtidigt 
mycket på chefer. Och ”chefscoachning”. Det är väldigt viktigt att det 
både finns en bra ledning på en arbetsplats, och att det råder en 
tillåtande arbetsmiljö för alla anställda.
Är det då inte dags att börja satsa på ”medarbetarcoachning”? Att låta 
motiverade och intresserade medarbetare få en egen coachning? Och 
kanske få träffa en livscoach under 5–12 samtal under en längre tid för 
att under dessa träffar få uppleva att någon lyssnar på deras historia. 
Någon som kan ge medarbetarna hjälp att hitta sin glädje. Att hjälpa 
till att upptäcka allas inre styrkor och vilja genom att titta på den livs-
situation som råder. Både på jobbet och privat. Och ta fram var och ens 
personliga inriktning.
När medarbetarna känner sig starka, harmoniska och motiverade, då 
kan de också välja själva. Både om, när och hur de vill motionera.
Och hur de vill använda sin privata tid. Då hinner medarbetarna även 
få perspektiv. Både på sig själva och på sin omgivning. Det kommer 
arbetsplatser och arbetsgivare att tjäna på. Dessutom kommer 
medarbe-tarna (och cheferna) att få ett mer kreativt arbetsklimat.
På lång sikt kommer hela samhället att tjäna på detta. Hur kommer det 
sig att inte fler arbetsgivare satsar på sina medarbetare?

Tommy Karlholm

Elitmotionerande föräldrar pressar sina barn för hårt
Tack för en intressant artikelserie. Jag håller helt med i analysen. Jag 
har alltid tränat och är väl en sådan där livsstilsmänniska. Gick från 
ungdoms/junioridrott på rätt hög nivå till att träna och vara aktiv så 
mycket det går och utifrån hur livet sett ut med barn och jobb.
Jag har under åren ställt upp i lopp ibland för att ha lite mål. Nu är jag 
tränare sedan sex år tillbaka för ett gäng härliga friidrottsungdomar. 
Jag var det även som 20- åring. Nu märker jag en enorm skillnad på 
föräldrarna. Det kommer mängder med föräldrar som skall jämföra 
sina resultat med mig och diskutera sina barns träning. De är väldigt 
pålästa på den senaste trenden men inte på forskningen och utveck-
lingen som jag själv följt i 20 år. Dock kan jag fortfarande leva på min 
träningserfarenhet och står mig riktigt bra mot dessa elitmotionärer. 
Detta kan man ju ta men vi ser tyvärr en baksida – elitmotionerande 
föräldrar som tar med sina barn ut på milslånga löpningar och som 
stolt berättar hur mycket deras barn sprungit med mera. Man applice-
rar också vuxenträningsmetoder på sina barn vilket inte alls är lämpligt 
för en växande kropp. Man tror att man besitter en kunskap genom att 
läsa Runners world. Tyvärr är kunskapen väldigt begränsad och detta 
tror jag dessvärre kommer att leda till en mängd skador hos unga 
uthållighetsidrottare framöver, som hetsats av sina 
elitmotionärsföräldrar. Pratade med en gammal skidkompis som tränar 
ett gäng unga längdskidåkare och han upplevde precis samma sak.
Jag hoppas er serie får vissa att vakna och uppmuntra att man kan hitta 
ett sätt att få in fysisk aktivitet som livsstil på ett lustfyllt sätt. Vi har 
alla olika önskningar på aktivitet som får oss att må bra och det finns 
något för alla och på olika nivåer. Det är ingen värdering i hur bra man 
är som människa!
M



Mitt företag avskaffade all friskvård
Intressant artikel, önskar det vore så på jobbet. Faktum är att Ericsson 
går i rakt motsatt riktning. Inget finns kvar av all friskvård som 
byggdes upp på 1990-talet. Då hade varje anläggning en egen sporthall 
där anställda och familjemedlemmar kunde träna, simma och spela 
olika spel på bollplan.
Omkring 2009 såldes allt bort och nu finns ingen verksamhet kvar över 
huvud taget. Det finns heller ingen friskvård eller företagshälsovård 
med någon verksamhet som andra företag har, till exempel olika tester 
för dem som närmar sig 50 eller andra åldrar. Allt är helt nedlagt. Vill 
man sporta får man göra det i egen regi. Hälsovård blir vårdcentra-
len ... Samma sak med ergonomi på jobbet, det är helt nedlagt. Så kan 
det gå.
Anonym

Fascistestetiken fanns redan på 80-talet
Är mycket förvånad över att denna diskussion kommer först nu. Jag 
tänker på den fascistestetik som en lättmargarintillverkare hade i sin 
reklam i slutet av 80-talet. Jag vet att jag som tjugofemåring tog 
mycket illa vid mig ...
Agneta, Lund

Viktigare att komma i tid till möten, tycker cheferna
Hälsa och träning fick relativt låg rankning när cheferna själva ombads 
värdera olika egenskaper kopplade till privatlivet. Detta enligt en 
undersökning som Sveriges chefsorganisation Ledarna i höst låtit ut-
föra bland 1 200 chefer i Sverige om deras attityder till olika 
egenskaper hos chefskolleger.
”Äta hälsosamt” tyckte hälften av de tillfrågade var en egenskap som 
gav positivt intryck. ”Är vältränad” tyckte 48 procent var positivt. 

”Yogar eller mediterar” tyckte bara 16 procent var en positiv egen-
skap.
I stället var det egenskaper som att komma i tid till möten och åter-
koppla snabbt på mejl, som en stor andel chefer tyckte var viktiga. 
Liksom att man till exempel fortsätter att vidareutbilda sig, får mycket 
gjort på en dag och prioriterar tid med sin familj.
Däremot får man som chef inga popularitetspoäng av kollegerna om 
man jobbar övertid eller äter ofta på finkrogar.
Fredrik Gustafsson, Ledarna



DN 16 dec 2012:

“Idrotten måste skaffa en egen oberoende 
granskare”
“Pressombudsmannen håller koll på medierna och Konstitutions-
utskottet granskar politikerna. Idrotten måste skaffa en IO. En 
Idrottsombudsman som granskar att de största skandalerna inte 
slätas över. Det är en fråga om idrottens frihet. “

“Två måttligt roade medelålders män i snöyra och i bakgrunden – 
rege-ringskansliets logga. Smack! En bild över åtta spalt i DN-sporten 
i onsdags.
Årets idrottsbild 2012? I alla fall en passande bild av svensk idrott 
2012.
Det mest tragikomiska i texten var kommentaren från en av de två 
måttligt roade medelålders männen. Riksidrottsförbundets generalsek-
reterare Erik Strand hade varit i Regeringskansliets lokaler med Gym-
nastikförbundets Stefan Bengtsson och Strand sade:
– Det här mötet tog jag initiativ till. Vi ville informera departementet 
om läget och det är ingen dramatik i det.
Ok. Idrottsfolk springer till regeringen för att rapportera om krisläget 
och det är inget dramatiskt i det?
Vänta nu. Två generalsekreterare är på kvartsamtal på regerings-
kansliet för att prata om barn som gråter och hungrar när de 
idrottar. Finns det ingen dramatik i det – då mår svensk idrott 
riktigt illa.
Däremot finns det en logik i Strands Bagdad Bobiga uttalande.
Om Riksidrottsförbundets folk inte låtsas som att de har koll på läget 

och tar i med hårdhandskarna (nåja) är risken att Fru Minister kräver 
mer inflytande och i värsta fall gör en Karin Mattsson Weijber – håller 
inne pengarna innan tydliga bevis på förändring syns. Det har RF-
ordföranden Mattsson Weijber helt rätt gjort mot Gymnastikförbundet.
Det finns tyvärr ett annat logiskt spår i Strands Bagdad Bobiga uttalan-
de. Idrottens företrädare har snart klippkort i maktens korridorer.
2011 skakade Patrik Sjöberg om idrotten i allmänhet och fri-
idrotten i synnerhet med sitt avslöjande om sexuella övergrepp. 
Det ledde till en hearing i riksdagens lokaler.
2012 skakade DN om gymnastiken med skriverier som ledde till en 
utredning som ledde till erkännanden och en sport i kris. Det 
ledde till mötet i regeringskansliet.
Vad ska 2013 komma med?
Vi har sedan tidigare det träiga tjatet om polisnotorna som varit uppe i 
riksdagen och nu ska utredas igen. Dessutom är Björn Eriksson fort-
farande regeringens samordnare i huliganutredningen.
Och i fredags fick CUF (Centrum för idrottsforskning) regeringens 
uppdrag att genomföra en fördjupad analys om etiken inom idrotten. I 
uppdraget står att det är rättsliga och ekonomiska beröringspunkter 
som ska granskas – typ risken för uppgjorda matcher vid vadslagning.
CUF ska sedan 2010 följa upp statens stöd till idrotten.
För att idrotten inte ska riskera att politikerna tröttnar och minskar 
anslagen – eller blir en ännu ivrigare överrock – måste idrotten skaffa 
en egen granskare. En oberoende instans som kan gå in och kontrollera 
att idrottens egna förbund tar tag i och verkligen gör något åt sina 
skandaler. En sån instans skulle också exempelvis kunna kontrollera 
att idrottens ekonomiska medel används rätt och inte försvinner ner i 
administrativt svarta hål.



Det är något som Lars Liljegren varnar för i en motion till RF-stäm-
man 2013. Han konstaterar att RF-kansliets personalkostnader ökat 
med 39 procent på fem år.
Är det vettigt?
Frågan visar på behovet av en egen granskande instans inom idrotten. 
Behovet beror också på att toppen av idrotts-Sverige är så liten. Alla 
känner alla, ingen vill störa sig med någon och om jag kliar din rygg så 
ses vi i nästa förbundsstyrelse snart.
En kort lägesbeskrivning:
Mikael Santoft bytte för två år sedan jobbet som generalsekreterare på 
Riksidrottsförbundet till samma tjänst på Svenska fotbollförbundet. I 
år tog han över RF:s marknadschef Camilla Hagman till jobbet som 
kommunikationschef på Svenska fotbollförbundet, Hagman har tidi-
gare varit verksam inom Ridsportförbundet och Sisu Idrottsutbildarna. 
Samtidigt gick Fotbollförbundets Jan Larsson från sin tjänst som 
marknadschef till samma roll på Svenska friidrottsförbundet. Från 
förbundskapten på Friidrottsförbundet till att bli en av alla sportchefer 
på Sveriges olympiska kommitté gick Thomas Engdahl för några år 
sedan.
Både RF och – ännu mer – SOK består av en hel del folk som kommit 
upp via olika specialidrottsförbund.
Fördelen med den modellen är att kunskaper sprids och korsbe-
fruktas.
Risken är att vänskapskorruptionen frodas och sprids som en 
smitta.
Därför behöver svensk idrott en oberoende granskare. Frågan är 
vem eller vilka som skulle klara det omöjliga uppdraget.
Johan Esk johan.esk@dn.se “

“Esks elva. Vecka 50

1 Ministersvamlet
Varför är det okej för politiker att uttala sig korkat populistiskt bara för 
att det handlar om sport?
Justitieminister Beatrice Ask (M) angående klubbarnas polisnotor:
– Vi ska ha en viss ersättningsskyldighet för att sätta press på arrangö-
rerna att göra något själva när det gäller säkerheten.
Det var det mest korkat populistiska jag hört och då är ändå konkur-
rensen tuff.
Klubbarna har stora problem och visar ofta upp en feg flathet mot de 
värsta fansen.
Men att de inte skulle ”göra något själva när det gäller säkerheten” är 
sladdrigt snömos som en minister aldrig skulle ha släppt ur sig om det 
inte handlat om sport.
AIK Fotboll lägger ner tio miljoner kronor på säkerheten, Djurgården 
fyra.
Om klubbarna ska betala de obeställda polisnotorna är det logiska att 
dra ner på det egna säkerhetsarbetet. Vad vinner samhället på det?
2 Ölhaket
När Hammarby intar nya arenan Tele 2 siktar klubben på svenskt 
rekord i ölförsäljning, enligt vd:n Henrik Kindlund. Bra. Då har 
klubben råd att betala polisnotorna.
3 Polisfrågan
Ska klubbarna betala för polisens bevakning? Självklart inte så länge 
bara 49 procent av klubben får bolagiseras.
4 Forntidsmannen Torbjörn Klingvall kröp upp ur en grotta mitt 
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under handbolls-VM och märkte yrvaket att det fanns bevakande 
journalister på plats. Vilken överraskning!

5 Tv-listan
EU ger klartecken till en tv-lista så att fotbolls-VM kan bli tillgängligt 
för alla. Och den givna frågan är: Vem ska då betala för de svindyra 
rättigheterna? Licensbetalarna?
6 Totalsågningen
Förre Arsenalspelaren Stewart Robson anklagar managern Arsene 
Wenger för att vara en hjärntvättad diktator som inte lyssnar på någon.
7 Fotbollssupportern
Vinhandlaren Arrigo Brovedani var Udineses ende supporter i borta-
segern mot Sampdoria. Han trodde att det skulle finnas fem, sex andra 
fans på plats.
8 Hockeysumman
Mer än 120 spelare har spelat för Leksand sedan 2006. En sanslös 
sanning som förklarar krisläget i den klassiska klubben.
9 Hockeylektionen
Sverige hade 1–0 efter en period, sedan började Rysslands världsstjär-
nor visa vad de går för. 1–0 blev 1–4 på 14 uppvisningsminuter.
10 Hockeyskandalen
Nykapitalismen i dess fulaste form visas upp på hockeyrinken i 
Moskva. Isen är så nedsmetad med reklam att man knappt ser pucken. 
Det var snyggare förr.
11 Insikten
När SVT lyfter Homeland för att i stället visa när figurer i frack äter 
mat i direktsändning så förstår jag hur alla sporthatare känner det.”



DN 16 dec 2012:
Idrottsekonomi. Ny motion till RF-stämman

”Säg upp RF-personal och ge mer pengar 
till idrotten”
“Minska antalet anställda på Riksidrottsförbundets kansli och ge 
pengarna till idrotten. Det föreslås i en motion till RF-stämman 
nästa år. – Det är en gammal fråga som irriterat rätt mycket att 
RF-kansliet svällt ordentligt medan anslagen till specialförbunden 
inte alls fått den uppräkning som förväntades, säger Walter 
Rönmark, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet. “

“I år fick idrotten 1,7 miljarder kronor i statsstöd. Någon ökning av det 
anslaget blir det inte nästa år, och troligen inte heller de närmaste åren.
Då måste pengarna som trots allt finns, användas på bästa sätt.
Det menar Svenska Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren, som 
skrivit motionen till RF-stämman.
De 69 specialförbunden inom RF fick i år 265 miljoner kronor av de 
1,7 miljarderna. Den summan vill Liljegren öka till 300 miljoner nästa 
år och till 320 miljoner för 2014.
Men för at det ska vara möjligt vill nu Lars Liljegren att RF minskar 
sina personalkostnader.
I sin motion konstaterar han att RF:s personalkostnader på sex år ökat 
med 39 procent. Antalet anställda har ökat från 81 personer 2005 till 
98 personer 2011.

– Idrotten har under senare år fått ganska hyggliga tilldelningar och då 
blir man lite bortskämd, säger Lars Liljegren som förklaring till de 
ökade personalkostnaderna.

Liljegren får stöd för sin motion av Walter Rönmark, ordförande i 
Svenska Bordtennisförbundet. Bordtennisen har fått se sina anslag 
minskas med 20 procent.
– Vi måste minska antalet anställda och flytta till billigare lokaler och 
samtidigt ser man hur RF ökar antalet anställda. Så vi blir lite sura, 
säger Walter Rönmark.
Birgitta Ljung, vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen, har inte läst 
motionen och vill därför inte kommentera Liljegrens krav på personal-
minskningar.

– Men de minskade statsanslagen gör att vi måste se över hela orga-
nisationen. Vi har till exempel infört ett anställningsstopp, säger 
Birgitta Ljung.
Lars Liljegren tycker inte att RF tillräckligt kraftfullt protesterat mot 
de frysta anslagen.
– Det har blivit för mycket myndighet och för lite folkrörelse över 
riks-idrottsförbundet, säger Liljegren.

Nils Palmgren nils.palmgren@dn.se “
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DN 24 okt 2012:

“Elitidrottare kan få svårt med det vanliga  
livet”
“Många toppidrottare får problem med livet utanför tävlingsare-
norna. Det som fungerar inom idrotten fungerar inte alltid i ar-
betslivet, säger forskaren Natalie Barker.”

“Tidigare har den allmänna bilden varit att toppidrottare utvecklar 
egenskaper som borde garantera framgångar även efter den aktiva 
karriären. Men nu visar det sig att den bilden kan vara felaktig. I alla 
fall om vi ska tro på resultaten av en intervjuundersökning utförd av 
svenska och australiska forskare.
– Flera tidigare elitidrottare vi intervjuat vittnar om att omställningen 
till livet efter karriären är bland det svåraste de varit med om. Till och 
med tuffare än allt de upplevt under träning och tävling, säger Natalie 
Barker vid Göteborgs universitet.
Hon genomförde det aktuella forskningsprojektet tillsammans med 
maken Dean och kolleger från två universitet i Australien. Studien 
bygger på samtal med åtta deltagare i sommar-OS i Peking för fyra år 
sedan och i vinter-OS i Vancouver för två år sedan. De intervjuade har 
tävlat i lag eller i individuella sporter, och har varit aktiva under 
många år.
Natalie Barker säger att i värsta fall kan desorientering, sjukdom, de-
pression eller självtvivel drabba idrottare när egenskaper som varit så 
användbara under den aktiva karriären inte längre premieras. Det kan 
till exempel handla om att man utvecklar en osund själviskhet eller en 
alltför stark tro på auktoriteter. Samtidigt kan de som håller distansen 

till sin sport få en mer mogen och flexibel självbild när de reflekterar 
över sitt liv och sina erfarenheter.
– Då kan det handla om att förstå att vissa beteenden omedvetet lärs in 
i idrottsmiljöerna.
Natalie Barker konstaterar att idrottare utvecklar personlighetsdrag 
som kan vara användbara i livet efter den aktiva karriären. De tränar 
extremt mycket och väldigt hårt – och lär sig att en extra ansträngning 
oftast lönar sig. Målen som en idrottare ska uppnå är väldigt tydliga, 
det kan röra sig om att fokusera på nästa års viktigaste tävling eller att 
vara på topp vid de olympiska spelen om tre år.

– Men idrottare vill också alltid vinna nästan till vilket pris som helst, 
de har en utpräglad ”killerinstinkt”. Aktiva idrottare vet exakt när och 
hur länge de ska träna, hur träningen ska läggas upp och när det är 
tävlingar. Deras tillvaro är ganska välorganiserad. Dessutom pysslas 
idrottarna om av tränare och ledare, och slipper därmed att bry sig om 
vardagsproblem som jämnåriga måste ta ansvar för. De blir därför lätt 
självupptagna,
Natalie Barker menar att självupptagenheten, konkurrenstänkandet och 
perfektionismen ofta visar sig vara egenskaper som är mer eller mind-
re oanvändbara i livet efter idrotten. De är inte till nytta i arbetet, studi-
erna eller familjelivet.
– På de flesta arbetsplatser gäller det snarare att samarbeta, att vara 
effektiv och att snabbt hänga med i alla förändringar.
Inom idrotten sker oftast en omedelbar feedback där ledare eller träna-
re direkt påtalar fel och brister. Och under en tävling märker den aktive 
snart om klockan gått för snabbt, om ribban faller ned eller om mot-
ståndaren är för stark.



– På en arbetsplats förekommer sällan en så direkt feedback. Där gäller 
det också att kunna säga nej, ta ansvar för sig själv, att kunna fatta 
självständiga beslut och att ibland till och med visa osäkerhet om 
huruvida beslut verkligen är riktiga. Något som kan vara främmande 
för en idrottare som alltid ska vara stark och på topp.

– Idrottsmän och idrottskvinnor som är vana att alltid ligga på topp kan 
också bli väldigt frustrerade när de på en arbetsplats märker att betyd-
ligt yngre kolleger kommit längre i karriären och har ett stort kun-
skapsförsprång. Det leder till att deras självbild får sig en törn.
Som ung tävlade Natalie Barker i gymnastik, bland annat represen-
terade hon Schweiz i flera internationella tävlingar. Efter att ha flyttat 
till Nya Zeeland började hon studera idrottsvetenskap på universitetet 
och träna kvinnliga gymnaster.
– Jag har en bra bild av vad som krävs för att nå toppen och av hur en 
elitidrottares liv kan te sig. Jag märkte också att det kan vara svårt att 
klara omställningen från en aktiv karriär till ett liv vid sidan av idrot-
ten. En av de gymnaster jag tränade blev deprimerad när hon slutade 
att tävla.
Natalie Barker säger att många tränar och tävlar i en miljö där de 
utvecklar – eller tvingats utveckla – en stark egoism och ett ständigt 
behov av att konkurrera. Men även i lagidrotter kan negativa egen-
skaper växa sig för starka.

– En deltagare i den aktuella studien spelade just i ett lag. Där gällde 
det att till punkt och pricka följa tränarens råd och order, att underkasta 
sig hans vilja för lagets bästa. När spelaren sedan började arbeta efter 
den aktiva karriären sa hon ja till allt och alla, och den egenskap som 
fungerat inom idrotten blev en katastrof på jobbet.
I studien Natalie Barker varit med om att ta fram intervjuades åtta 
framgångsrika olympier från Sverige, Schweiz, USA och Australien. 

Bland dem hade två vunnit guldmedaljer, även de andra hade hamnat 
på prispallen.
Men är inte underlaget väl litet?
– Vi valde att göra fallstudier med intervjuer för att verkligen förstå 
toppidrottarnas erfarenheter. Vår studie är en indikation på ett problem 
som är viktigt att belysa. Jag hoppas därför att vi kan gå vidare med 
fler intervjuer.
Fotnot: Intervjustudien heter ”Preparing olympic athletes for lives 
outside of elite sport: Towards best practice”.
Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “
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DN 17 dec 2012:
Idrottshallar. Skriande brist kräver nytänkande

“Miljarder läggs på stans idrottsarenor”
“Det råder skriande brist på idrottshallar i Stockholm. De senaste 
som byggts eller renoverats har blivit fruktansvärt dyra. Bara 
Farsta simhall kostade nästan en kvarts miljard att renovera. Nya 
hallar måste byggas billigare. “

Politikerna i idrottsnämnden är tämligen överens om ett idrottspolitiskt 
program. Där betonas satsningar på barn- och ungdomar, satsningar på 
kvinnor och satsningar på invånare som inte är vanemotionärer eller 
aktiva i idrottsklubbar.
Det ambitiösa programmet kräver att Stockholms stad bygger fler 
idrottsanläggningar. I idrottsnämndens investeringsbudget finns en rad 
mångmiljonsatsningar. Men drygt 1 300 miljoner på fem år räcker inte 
långt.
– När jag gick igenom investeringarna ordentligt visade det sig att vi 
hade lovat väldigt mycket, men att vi byggt få men dyra anläggningar, 
säger idrottsborgarrådet Regina Kevius, (M).
Engelbrektshallen på Östermalm som står klar nästa år ser ut att kosta 
145 miljoner och den omfattande renoveringen av Farsta sim- och 
idrottshall kostade 232 miljoner. När kalkylerna för renoveringen av 
Åkeshovs sim- och idrottshall slutade på 290 miljoner drog Regina 
Kevius i handbromsen.

– Vi måste se om det är rimligt att renovera. Det ser ut som om det blir 
mycket dyrare än att bygga en helt ny simhall, säger Regina Kevius 
som också bett förvaltningen undersöka om det går att hitta ett sätt att 
bygga flera likadana idrottshallar för olika platser i stället för att 

skräddarsy varenda hall.
Det är en ambition som får stöd från Stockholms idrottsförbund. 
Distriktsidrottschef Cinnika Beiming hoppas att kommunerna i fram-
tiden samarbetar om idrottsinvesteringar, så att inte varje bygge blir ett 
unikt – och därmed dyrt – projekt.
– Det är viktigt att bygget av anläggningar kommer i gång snarast. 
Situationen är allvarligare än vad många förstår. Det kan bli en genera-
tion med barn där många aldrig fick chansen att hitta sin idrott. Och 
framför allt är det alarmerande för folkhälsan att vi släpar efter så 
mycket, säger Cinnika Beiming.
Socialdemokraterna har i sitt budgetalternativ 450 miljoner mer till 
investeringar för idrott. Då skulle det finnas pengar till satsningar på 
bland annat en fullstor hall på Kristinebergshöjden, nya konstgräs-
planer i Solberga, Bromsten och Aspudden och en del annat som den 
borgerliga alliansen tvingats stryka eller skjuta på framtiden.

– Jag tycker att de borgerliga saknar drivkraft. Det är viktigt att bygga 
bostäder, men man måste bygga nya idrottshallar när Stockholm växer, 
säger Emilia Bjuggren, (S), vice ordförande i idrottsnämnden.
Vanligtvis brukar borgerliga partier omhulda privata initiativ i sam-
hällsbyggandet, men inte på det här området. I stället är det Sociald-
emokraterna som har motionerat om att prova andra lösningar än de 
rent kommunala för att bygga bort hallbristen.
– I Sigtuna byggs studentbostäder och en sporthall i samma projekt 
och jag kan tänka mig en idrottsanläggning i ett bostadsprojekt, säger 
Emilia Bjuggren.

Regina Kevius bedyrar att hon är positiv till att idrottshallar finansieras 
på andra vis än över stadens egen investeringsbudget, men hon anser 
att det finns faror som lurar om hörnet.



– Vi kan inte köpslå med byggbranschen genom att låta ett byggföretag 
få bygga bostäder mot att de bygger en idrottshall. Det tillåter inte 
kommunallagen, anser Regina Kevius.
Att Stockholm lider brist på idrottsanläggningar är alla överens om. I 
Stockholm går det 43 000 invånare på en idrottshall – mot 13 000 i 
Göteborg. Stockholms idrottsförbund har i åratal krävt att Stockholm 
ska jobba hårt för att bygga i kapp behovet, det kravet tänker förbundet 
inte släppa.
Anders Sundström  anders.sundstrom@dn.se “

“Fakta. Här är Stockholms 36 idrottshallar

Stockholms 36 idrottshallar i bokstavsordning:
Bandhagshallen, Beckomberga sim- och idrottshall, 
Blackebergshallen, Bredängshallen, Brännkyrkahallen, Enskedehallen, 
Eriksdalshallen, Farsta IP, Farsta sim- och idrottshall, Forsgrénska 
badet, Gubbängshallen, Gubbängsskolans idrottshall, Gärdeshallen, 
Hagsätrahallen, Husbyhallen, Hässelbyhallen, Högdalens sim- och 
idrottshall, Kärrtorpshallen, Liljeholmshallarna, S:t Erikshallen, 
Sjöstadshallen, Skanstullshallen, Skarpnäckshallen, Skärholmens sim- 
och idrottshall, Sköndalshallen, Smedshagshallen, Spånga fotbollshall, 
Spångahallen, Sätra friidrottshall, Tensta sim- och idrottshall, 
Thorildshallen, Vällingby sim- och idrottshall, Västertorps sim- och 
idrottshall, Åkeshovs sim- och idrottshall, Ålgrytehallen och 
Ärvingehallen.
Utöver dessa finns arenorna i Globenområdet som sällan är alternativ 
för klubbar och en rad gymnastiksalar som är för små för ren 
tävlingsidrott. “
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DN 18 dec 2012:
Tv-dokumentär. Femmilskungen porträtteras i ”Sixten”

“Kämpen från Lima i närbild”
“Längdskidåkaren Sixten Jernberg avled i juli i år, 83 år gammal. 
På tisdagskvällen visas en tv-dokumentär om en av Sveriges rik-
tigt stora idrottshjältar.”

“Tjurig, obändig, egensinnig. Det är de första adjektiven som dyker 
upp när man tänker på Sixten Jernberg, en av våra största vinter-
olympier genom tiderna.
Men när man pratar och läser om honom så dyker även andra – lite 
oväntade – beskrivningar upp. Ord som ”mjuk” och ”snäll” är inte de 
första man förknippar med skidåkaren från Lima i nordvästra Dalar-
na.
– Sixten Jernberg var den bästa kompis man kan ha, men han tålde inte 
att få stryk, säger Janne Stefansson, sjufaldig vinnare av Vasaloppet 
och från Transtrand, bara 2,5 mil norr om Lima.
Sixten Jernberg föddes i Lima socken den 6 februari 1929. I det lilla 
samhället Limedsforsen utmed Västerdaläven levde och bodde han i 
hela sitt liv. Här byggde han, efter skidkarriären, egenhändigt sin stug-
by som han drev in i det sista.
På rastplatsen i Limedsforsen står han också staty i form av en vackert 
diagonalande skidåkare i helfigur. Statyn bekostades av Limas jord-
ägare. Nu är också ett museum på planeringsstadiet. Museet ska inne-
hålla Sixten Jernbergs unika medaljsamling.
Samlingen består av nio OS-medaljer, varav fyra guld, tre silver och 
två brons. Dessutom sex VM-medaljer, fyra guld och två brons. Och 
till det 15 individuella SM-guld och två segrar i Vasaloppet, 1955 och 

1960. Sixten Jernberg fick också Svenska Dagbladets bragdmedalj 
1956.
De finns bara en svensk skidåkare som kommer i närheten av de meri-
terna: Gunde Svan.
Men be en idrottsintresserad svensk född på 40- eller 50-talet göra sin 
personliga tio-bästalista över de bästa idrottarna under deras livstid 
och jag kan garantera att Sixten Jernberg finns med på nästan alla.
För oss som växte upp på 60-talet gjorde han ett outplånligt intryck. 
Inte bara för att han var bäst och vann mest, utan också för den person 
han tycktes vara. Han uppfyllde alla kriterier om hur en svensk skid-
åkare ska vara: född på en liten ort, ensamvarg som jobbade som 
skogshuggare och tränade genom att åka skidor till och från -, en man 
som sa vad han tyckte när journalisterna kom med sina frågor och som 
kunde knäppa förbundsgubbarna på näsan.
Han slog också igenom i tv:s barndom med allt vad det betydde av 
uppmärksamhet.
Sixten Jernberg var dessutom en femmilare. Och det finns inga skid
åkare som älskas så mycket som de som orkar fem mil i hårt tempo.
Sixten Jernberg vann OS-guld på femmilen i Cortina 1956 och 
Innsbruck 1964. Han vann VM-guld på samma distans i Lahtis 1958 
och i Zakopane 1962.
När DN:s skidreporter Stellan Kvärre inför Sixtens 70-årsdag fråga-
de vilken av alla sina segrar han värdesatte mest, svarade han VM-
guldet i Lahtis.
Finlands stora stjärna Veikko Hakulinen startade 30 sekunder efter 
Sixten och allt var upplagt för en hemmaseger. Hakulinen tog också in 
närmare 15 sekunder och flåsade Sixten i hälarna.



– Då vände jag mig om och såg att Hakulinen skakade när han skulle 
dricka. Då tänkte jag att han skulle bli sliten och nu skulle han få åka, 
berättade Sixten.
Och åka av blev det. De tiotusentals finländare som följde loppet ut-
med spåret trodde inte sina ögon. Sixten Jernberg forsade fram i spåret 
och i mål var han en minut och 18 sekunder före Hakulinen som kom 
tvåa i loppet.
Segermarginalen var exakt densamma när han två år tidigare vann OS-
guldet på femmilen i Cortina. Gissa vem som var tvåa? Just det, 
Veikko Hakulinen.
Det finns en annan historia om Sixten som blivit till en bild av ”tjur-
gubben Jernberg”. Den handlar om Vasaloppet 1962 och enligt skrö-
nan ska Sixten Jernberg ha dragit och dragit och haft Janne Stefansson 
i bakhasorna. Sixten ska i sin frustration ha vänt sig om till Stefansson 
och bett honom komma upp och dra, men mötts av en huvudskakning.
På upploppet spurtade sedan Janne Stefansson ifrån Sixten Jernberg 
och tog den första av sina sju Vasaloppssegrar.
När Sixten åkte förbi Gustav Vasa-statyn i Mora ska han i vredesmod 
ha skrikit:

– Åt helvete morkarlsjävlar!
Men historien stämmer inte, framhåller Janne Stefansson i dag:
– Även Assar Rönnlund var med, berättar Janne Stefanson. Man måste 
komma ihåg att Assar och jag var nog de två vassaste spurtarna som 
fanns i Sverige då. Sixten däremot var inte snabb i en spurt.

– Men när jag var uppe och drog tyckte Sixten att det gick alldeles för 
långsamt. Och likadant när Assar var framme. Då gick det också för 
sakta, berättar Janne Stefansson.

– Så Sixten var ju tvungen att gå upp och dra för att försöka döda oss 
innan det var dags för spurt. Men det gick ju inte.

– Sedan skrev tidningarna en massa elakt om att Sixten skulle dra mig 
ner till Mora och annat, berättar Janne Stefansson. Men Sixten och jag 
har aldrig haft något otalt med varandra. Vi har alltid varit bästa 
kompisar.
Janne Stefansson var också den i landslaget som kom Sixten Jernberg 
närmast. Bland annat delade de alltid rum när de tävlade utomlands 
med landslaget.
– Vi talade ju samma språk, vi hade vårt eget mål som ingen annan 
förstod.
Sedan var det väl så, enligt Stefansson, att ingen annan riktigt klarade 
av att bo med Sixten i samband med stora mästerskap.

– Det kunde gå lite hett till väga. Han var taggad om man säger så. 
Sixten var en jäkligt dålig förlorare. Då blev han vansinnig och kanske 
var det det som gjorde att Sixten var så stor. Vid stora tävlingar skärpte 
han sig och vann, säger Janne Stefansson.
DN-reportern Stellan Kvärre minns sitt möte med Sixten Jernberg 
inför hans 70-årsdag mycket väl.
– Vi satt i rummet där han har sina medaljer i säkert sex timmar. I det 
långa samtalet framträdde en annan bild av Sixten Jernberg. Den raka 
motsatsen till den tjurige gubben.

– Han var så otroligt mjuk och behaglig när han började berätta, minns 
Stellan Kvärre. Han var säkerligen tuff i snacket med killarna på sin 
tid, men mot tjejerna var han omtänksam.



Den bilden förstärks av Toini Gustafsson-Rönnlund. I samband med 
invigningen av Sixten Jernberg-statyn hade arrangörerna spelat in di-
verse skidstjärnors personliga intryck av den gamle mästaren.
– Du var så snäll och så mjuk mot oss tjejer, sa en rörd Toini.
Varpå Sixten snabbt replikerade inför den stora publiken:
– Det är du den första att säga.
Nils Palmgren nils.palmgren@dn.se “

“Jernbergs medaljer

OS-guld
Cortina 1956 50 km
Squaw Valley - 60 30 km
Innsbruck -64 50 km
Innsbruck -64 4x10 km
OS-silver
Cortina -56 15 km
Cortina -56 30 km
Sq. Valley -60 15 km
OS-brons
Cortina -56 4x10 km
Innsbruck -64 15 km
VM-guld
Lahtis -58 50 km
Lahtis -58 4x10 km
Zakopane -62 50 km
Zakopane -62 4x10 km
VM-brons
Falun -54 4x10 km
Lahtis -58 30 km “
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DN 31 dec 2012:
“Det händer 2013. Sport ”

“Januari: Rally, bob-VM och SM-vecka i Falun
26/12 2012-5/1: Junior-VM, ishockey, Ufa, Ryssland.
29-6: Tour de Ski, skidor, Oberhof/Münstertal/Toblach/Val di Fiemme.
4-6: Världscup, alpint, Zagreb.
5-20: Dakarrallyt, Peru/Chile
7: Fifa utser världens främsta fotbollsspelare.
9-13: Världscup, skidskytte, Ruhpolding.
11-27: VM, handboll, Spanien.
12-13: Världscup, skidor, Liberec.
12-13: Världscup, alpint, Adelboden/S:t Anton.
14: Idrottsgalan, Stockholm.
14-27: Australian Open, tennis
15: Världscup, alpint, Flachau.
17-20: Rally-VM, Monte Carlo.
18-27: Snowboard-VM, Kanada
18-20: Världscup, alpint, Wengen/Cortina.
18-20: EM, shorttrack, Malmö.
19/1-10/2: Afrikanska mästerskapen, fotboll, Sydafrika.
19-29: Världscup, skidor, La Clusaz.
20-27: JVM, skidor, Liberec.
21-27: EM, konståkning, Zagreb.
21-27: SM-veckan i Falun.

23-26: Kings Cup, fotboll.
25-27: Världscup, alpint, Kitzbühel/Maribor.
27: Prix d’Amerique, trav, Paris.
27-3/2: VM, bandy, Vänersborg/Vetlanda/Göteborg/Trollhättan/Oslo.
29: Världscup, alpint, Moskva.
Februari: Läge för svenskmedaljer i skid-VM
1-2: VM, rodel, Whistler.
1-3: Världscup, skidor, Sotji.
3: Super Bowl, amerikansk fotboll, New Orleans.
5-17: Alpina-VM, Schladming.
6: Landskamp, fotboll, Sverige-Argentina, Solna.
7-10: Rally-VM, Svenska rallyt, Värmland.
7-10: Hockey Games, Malmö.
7-17: Skidskytte-VM, Nove Mesto.
9: Inomhuslandskamp, friidrott, Sverige-Norge-Finland, Växjö.
9-14: Damlandslaget i La Manga.
12-13: Åttondelsfinal, Champions League, fotboll.
14-21: 16-delsfinal, Europa League, fotboll
15-17: VM, skridsko, allround, Hamar, Norge.
15-17: Inomhus-SM, friidrott, Norrköping.
16-17: Världscup, skidor, Davos.
18-28: Junior-VM, alpint, Quebec.
19-20: Åttondelsfinal, Champions League, fotboll.
21: XL Galan, friidrott, Stockholm.
21-3/2: Skid-VM, Val di Fiemme.



23-24: Världscup, alpint, Garmisch/Meribel.
24: VM, terränglöpning, friidrott, Bydgoszcz, Polen.
Mars: Friidrotts-EM i Göteborg & bandyfinal
1-3: Inne-EM, friidrott, Göteborg.
3: Vasaloppet, Mora.
3-14: Algarve cup, fotboll, damer, Portugal.
5-6: Åttondelsfinal, Champions League, fotboll.
9-10: Världscup, skidor, Lahtis.
9/3-20/4: SM-slutspel i ishockey, herrar.
10-17: VM, konståkning, London, Kanada.
12-13: Åttondelsfinal, Champions League, fotboll.
13-17: Världscup, alpint, final, Lenzerheide.
13-17: Världscup, skidor, Oslo.
14-17: Världscupfinal, skidskytte, Chanty-Mansijsk.
14-5/4: Kvalserien hockey.
16-24: VM, curling, d, Riga.
17: SM-final, bandy, h, Sthlm.
17: Formel 1, Melbourne.
19-24: EM, brottning, Tbilisi.
20: Världscup, slottssprint, Stockholm.
20-21/27-28: Kvartsfinaler, Champions League, d, fotboll.
22-24: VC-final, skidor, Falun.
22: Sverige-Irland, fotboll, VM-kval, Stockholm.
23: VM, speedway, Auckland.
23-24: Isracing, VM-final, Uppsala.

24: Formel 1, Kuala Lumpur.
26: Fotbollslandskamp, herrar, Slovakien-Sverige.
30-7/4: VM, curling, h, Kanada.
31: Fotbollsallsvenskan startar
April: Är Söderling med i Davis cup?
2-3: Kvartsfinaler, Champions League, fotboll.
2-9: Ishockey-VM, damer, Ottawa, Kanada
4-6: Triathlon, VM-serien, Auckland.
4-7: Nabisco Championship, golf, damer, Kalifornien.
4/11: Kvartsfinaler, Europa League, fotboll
5-7: Davis Cup: Slovakien/Ukraina–Sverige
9-10: Kvartsfinaler, Champions League, fotboll.
11-14: US Masters, herrar, golf, Augusta, Georgia.
12-14: Rally-VM, Portugal.
13-14: Semifinaler, Champions League, damer, fotboll.
14: Formel 1, Bahrain.
14-21: SM, orientering, Göteborg.
19-20: Triathlon, VM-serien, San Diego.
20: VM-deltävling, speedway, Bydgoszcz.
20-21: Semifinaler, Champions League, damer, fotboll.
23-24: Semifinaler, Champions League, fotboll.
24-28: Göteborg Horse Show,
världscupfinal, hoppning.
25: Semifinal, Europa League, fotboll
25-28: Kajobet, ishockey, Tjeckien.



30-1/5: Semifinaler, Champions League, fotboll.
Maj: Får Zlatan äntligen vinna ”Champions”?
2: Semifinal, Europa League, fotboll
3-5: Rally-VM, Argentina.
3-19: Ishockey-VM, herrar, Stockholm/Helsingfors.
4: VM-deltävling, speedway, Göteborg.
4-26: Giro d’Italia, cykel.
9: SM-final, handboll, Göteborg.
10: Diamond League, friidrott, Doha.
11-12: Triathlon, VM-serien, Yokohama.
12: Formel 1, Barcelona.
15: Final, Europa League, fotboll, Amsterdam
18: VM-deltävling, speedway, Prag.
18: Göteborgsvarvet, friidrott.
18: DL, friidrott, Shanghai.
23: Final, Champions League, damer, fotboll, London.
25: Final, Champions League, herrar, fotboll, London.
25: Formel 1, Monte Carlo.
25: DL, friidrott, New York.
25-26: Stafett-SM, friidrott, Huddinge.
26: Final, Svenska cupen, fotboll, herrar.
26: Elitloppet, trav, Stockholm.
26/5-9/6: Franska mästerskapen, tennis, Paris.
30/5-2/6: Nordea Masters, golf, Stockholm.
31/5-2/6: Rally-VM, Grekland.

Juni: Ömma rumpor efter Vätternrundan
1: Stockholm Marathon.
1: DL, friidrott, Eugene.
1: VM-deltävling, speedway, Cardiff.
1-2: Triathlon, VM-serien, Madrid.
5-18: U21-EM, fotboll, Israel.
6: Diamond League, friidrott, Rom.
6-9: LPGA-mästerskapen, golf, damer, Locust Hill.
7: Österrike-Sverige, fotboll, VM-kval.
8: STCC, bilsport, Solvalla
9: Formel 1, Montreal.
11: Sverige-Färöarna, fotboll, VM-kval.
13: DL, friidrott, Oslo.
13-16: US Open, golf, herrar, Ardmore, Pennsylvania.
13-27: Confederations Cup, fotboll, Brasilien.
14-15: Vätternrundan, cykel.
15-30: EM, basket, damer, Frankrike.
18-23: EM, simhopp, Rostock.
21-23: Rally-VM, Italien.
22-23: Lag-EM, friidrott, Dublin.
24/6-7/7: Wimbledon, tennis.
27-30: US Open, golf, damer, Southampton, New York.
29: VM-deltävling, speedway, Köpenhamn.
29/6-21/7: Tour de France, cykel.
30: DL, friidrott, Birmingham.



30: Formel 1, Silverstone.
Juli: British open, O-ringen och sim-VM
1-7: SM-veckan, inklusive simning, Halmstad.
4: Diamond League, friidrott, Lausanne.
5-7: Vansbrosimningen, Vansbro.
6: DL, friidrott, Paris.
6-7: Triathlon, VM-serien, Kitzbühel.
6-14: Orienterings-VM, Finland.
6-14: Swedish Open, herrar, Båstad.
10-28: Fotbolls-EM, d, Göteborg/Halmstad/Växjö/Kalmar/
Norrköping/Linköping/Stockholm.
11-14: Junior-VM (U22), friidrott, Tammerfors.
13-21: Swedish Open, d, Båstad.
14: Formel 1, bilsport, Tyskland.
18-21: British Open, golf, herrar, Muirfield, Skottland.
18-21: Junior-VM (U19), friidrott, Rieti, Italien.
19: DL, friidrott, Monaco.
19-4/8: VM, simning, Barcelona.
20-21: Triathlon, VM-serien, Hamburg.
21-26: O-ringen, orientering, Boden.
25-28: British Open, golf, d, S:t Andrews, Skottland.
26-27: DL, friidrott, London.
28: Formel 1, Budapest.
Augusti: VM-serien i triathlon besöker Sverige
2-4: Rally-VM, Finland.

3: SM 100 km, Stockholm.
3: VM-deltävling, speedway, Terenzano, Italien.
4-11: VM, badminton, Guangzhou, Kina.
8-11: PGA-mästerskapen, golf, herrar, Oak Hill, New York.
10-18: VM, friidrott, Moskva.
14: Sverige-Norge, landskamp, herrar, fotboll.
16-18: Solheim Cup, golf, Denver.
17: VM-deltävling, speedway, Daugavpils, Lettland.
18-31: VM, bowling, Henderson, Nevada.
20-25: EM, hoppning, ridsport, Herning, Danmark.
21-25: VM, kanot, Rio de Janeiro.
23: DN-galan, Diamond League, friidrott, Stockholm.
24-25: Triathlon, VM-serien, Stockholm.
25: Formel 1, bilsport, Spa.
25-1/9: VM, rodd, Chungju, Sydkorea.
26-8/9: US Open, tennis, New York.
29: Diamond League, friidrott, Zürich.
29-1/9: EM, fälttävlan, Malmö.
30-1/9: SM, friidrott, Borås.
September: Klassiska Finnkampen på Stadion
4-22: EM, basket, herrar, Slovenien.
6: Irland-Sverige, fotboll, VM-kval.
6: Diamond League, friidrott, Bryssel.
7: VM-deltävling, speedway, Krsko, Slovenien.
7-8: Finnkampen, Stockholm.



8: Formel 1, bilsport, Monza.
10: Kazakstan-Sverige, fotboll, VM-kval.
11-15: Triathlon, VM-serien, final, London.
12-15: Evian Masters, golf, damer, Evian, Frankrike.
13-15: Rally-VM, Australien.
16-22: VM, brottning, Budapest.
21: VM-deltävling, speedway, Stockholm.
22: Formel 1, Singapore.
22-29: VM, cykel, Florens.
28: Lidingöloppet, friidrott, Stockholm.
29/9-6/10: VM, bågskytte, Antalya.
Oktober: Ny fotbollsbragd mot Tyskland?
4-13: EM, bordtennis, Schwechat, Österrike.
4-6: Rally-VM, Frankrike.
5: VM-deltävling, speedway, Torun, Polen.
6: Formel 1, bilsport, Sydkorea.
11: Sverige-Österrike, fotboll, VM-kval.
13: Formel 1, bilsport, Suzuka.
12-20: Stockholm Open, tennis.
15: Sverige-Tyskland, fotboll, VM-kval.
25-27: Rally-VM, Spanien.
26-27: SM, terränglöpning, friidrott, Falun.
27: Formel 1, bilsport, New Delhi.
November: Alpina världscupen i Åre
3: Formel 1, bilsport, Förenade arabemiraten.

15-17: Rally-VM, finaltävling, Storbritannien.
15-19: Playoff-matcher till fotbolls-VM.
17: Formel 1, bilsport, Austin, Texas.
23-24: Världscupen, alpint, Levi
24: Formel 1, bilsport, finaltävling, Sao Paulo.
29-1/12: Världscupen, skidor, Kuusamo
30-1/12: Världscupen, alpint damer, Åre
December: Kortbane-EM i Danmark
3: Allmänt, Bragdguldet, Stockholm.
7-8: Världscupen, skidor, Lillehammer
7-15: VM, innebandy, damer, Tjeckien.
8: EM, terränglöpning, friidrott, Belgrad.
11-21: Vinteruniversiaden, diverse, Trentino
11-22: VM för klubblag, fotboll, Marocko
12-15: EM, simning, kortbana, Herning, Danmark.
14-15: Världscupen, skidor, Davos
14-15: Världscupen, alpint slalom h, Val d´Isere
21-22: Världscupen, skidor, Oberstdorf
26-5/1: Junior-VM, ishockey, Malmö
28-5/1: Tour de Ski, skidor
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F:oi 	
 Språkstatistik 
F:pu 	
Datalingvistik 
F:t 	
 Matematisk lingvistik 
F.0 	
 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter 
Fb 	
 Indoeuropeiska språk: allmänt 
Fc 	
 Svenska 
Fd 	
 Övriga nordiska språk 
Fe 	
 Engelska 
Ff 	
 Tyska 
Fg 	
 Nederländska 
Fh 	
 Romanska språk: allmänt 
Fi 	
 Italienska 
Fj 	
 Franska 
Fk	
 Spanska 
Fl 	
 Portugisiska 
Fm	
 Slaviska och baltiska språk 
Fn 	
 Keltiska språk 

Fo 	
 Grekiska och latin 
Fp 	
 Indo-ariska språk 
Fq 	
 Iranska språk 
Fr 	
 Övriga indoeuropeiska språk 
Fs 	
 Semitiska språk 
Ft 	
 Hamitiska språk och tchadspråk 
Fu 	
 Finsk-ugriska och altaiska språk 
Fv 	
 Sino-tibetanska och austroasiatiska språk 
Fx 	
 Övriga språk 
Fy 	
 Konstgjorda språk 
Få 	
 Teckenspråk 
(DC 4. DK 80)
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800: Allmänt.
801: Allmän språkvetenskap. 8010 Allmänt. 80101Språkfilosofi. 
Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling. 80106 
Språkriktighet. 80107 Praktisk språkkännedom. Språkundervisning. 
80108 Indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier. 801092 
Programmeringsspråk. 801095 Mimiska språk. Tecken-språk. 80111 
Rättskrivning. 80112 Ordklasser. 80113 Lexikon. Namnforskning. 
Ordforskning. 80114 Fonetik. Ljudlära. 80115 Grammatik. 80116 
Metrik. Verslära. 80117 Hjälpvetenskaper. 80118 Språkvetcnskapens 
källor.
802: Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020 
Engelska.
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803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 
Lågtyska. 80392 Frisiska.  803931 Holländska. 803932 Flamländska. 
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska. 
80399 Gotiska. Östgermanska.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490 
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Räto-
romanska. Ladin.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 
Portugisiska. 80699 Galiciska.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862 
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska. 
80883 Lettiska.

809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska. 
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. (Med undantag 
av under 803 / 808 klassificerade språk). 80911 Indiska språk. 80912 
Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket. 80914 Nyindiska. Hindi. Bengali. 
Pandjabi. Marathi. Singalesiska. 80915Iranska.Persiska. 809151 
Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska. 80916 Keltiska. 
809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska. 8091981 
Armeniska. 8091983 Albanska.
8092: Semitiska språk. 809211 Babylonska. Akkadiska. Sumeriska. 
809212 Assyriska. 809221 Arameiska. 809222 Palestinska. Jiddisch-

palestinska. 80923 Syriska. Östarameiska. 80924 Hebreiska. 80927 
Arabiska
8093: Hamitiska språk. 80931 Egyptiska. 809 32 Koptiska.
8094: Ural-altaiska språk mm. 80941/80945 Ural-altaiska språk 80941 
Mandschuspråk. 80942    Mongoliska språk. 80943 Turkiska språk. 
Tatarspråk. 809434 Kirgiska och västliga gruppen av
turkspråk. 809435 Turkiska. Osmanska. 80944 Samojediska språk. 
80945 Finsk-ugriska språk. Uraliska språk. 8094511Ungerska. 
Magyariska. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 8094542 Karelska. 
8094545 Estniska. 809455 Lapska. 80946 Kaukasiska språk. 80947 
Hyperboreiska  språk. Paleoasiatiska språk. 809475 Eskimåspråk. 
Grönländska. 80948 Dravidiska språk.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 80951 
Kinesiska. 809524 Siamesiska. 80954 Tibetanska. 80956 Japanska. 
80957 Koreanska. 80958 Arakan-Burma-språk. 80959 Austroasiatiska 
språk.
8096: Afrikanska språk. O Negerspråk i USA. 80961 Hottentott-språk. 
Nama. 80962 Buschmännens språk. San. 80963 Bantu-språk. 
Kafferspråk. 80966 Sudanspråk.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska, 
franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk. 80992 Indonesiska 
språk.Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk. 80995 
Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk. 



DC:
400 Language
400 Language
401 Filosofi & teori
402 Miscellany
403 Ordböcker och uppslagsverk
404 Särskilda ämnen
405 Seriepublikationer
406 Organisationer och förvaltning
407 Utbildning , forskning, ämnen
408 Med avseende på typer av personer
409 Geografiska och personer behandling

410 lingvistik
411 skriftsystem
412 Etymologi
413 Ordböcker
414 Fonologi
415 Strukturella system ( grammatik )
416 används inte längre-tidigare Prosodi (lingvistik)
417 Dialekt & språkhistoria
418 Standard användning, tillämpad lingvistik
419 Verbal språket inte talas eller skriftlig

420 Engelska & Old English
421 Engelska skriftsystem & fonologi
422 engelska etymologi
423 engelska ordböcker
424 inte längre används, före detta engelska tesaurusar
425 engelsk grammatik
426 inte längre används, före detta engelska prosodies
427 engelska varianter
428 standard engelska språket
429 Old English (Anglo-Saxon)

430 germanska språken ; Tyska
431 Tyska skriftsystem & fonologi
432 tyska etymologi
433 tyska ordböcker
434 Ej tilldelad eller inte längre används
435 tysk grammatik
436 Ej tilldelad eller inte längre används
437 tyska språket variationer
438 standardtyska användning
439 andra germanska språk

440 romanska språk ; franska
441 Franska skriftsystem & fonologi
442 franska etymologi
443 franska lexikon
444 Ej tilldelad eller inte längre används
445 fransk grammatik
446 Ej tilldelad eller inte längre används
447 franskspråkiga varianter
448 standard franska användning
449 Provençal & Katalanska
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450 Italienska , Rumänska , rätoromanska
451 Italienska skriftsystem & fonologi
452 italienska etymologi
453 italienska lexikon
454 Ej tilldelad eller inte längre används
455 italienska grammatiken
456 Ej tilldelad eller inte längre används
457 Italienska språk variationer
458 standard italienska användning
459 rumänska & rätoromanska

460 spanska & portugisiska
461 Spanska skriftsystem & fonologi
462 spanska etymologi
463 spanska lexikon
464 Ej tilldelad eller inte längre används
465 spansk grammatik
466 Ej tilldelad eller inte längre används
467 spanska variationer
468 standard spanska användning
469 Portugisiska

470 Italic språk ; latin
471 Klassisk latin skrift & fonologi
472 Klassisk latin etymologi & fonologi
473 Klassiska latinska lexikon
474 Ej tilldelad eller inte längre används
475 Klassisk Latin grammar
476 Ej tilldelad eller inte längre används
477 Gammal , Postclassical, vulgärlatin
478 Klassisk latin användning
479 Andra kursiv språk

480 Hellenic språk, klassisk grekiska
481 Klassisk grekisk skrift och fonologi
482 Klassisk grekisk etymologi
483 Klassisk grekiska lexikon
484 Ej tilldelad eller inte längre används
485 Klassisk grekisk grammatik
486 Ej tilldelad eller inte längre används
487 Preclassical & postclassical grekiska
488 Klassisk grekisk användning
489 Andra Hellenic språk

490 Andra språk
491 East indoeuropeiska & keltiska språken
492 Afro-asiatiska språk , semitiska
493 Icke-semitiska Afro-asiatiska språk
494 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
495 Språk i East & Sydostasien
496 afrikanska språk
497 nordamerikanska modersmål
498 sydamerikanska modersmål
499 Diverse språk
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DN 19 nov 2012:
Språkundervisning i kris.

"Engelska räcker inte i en globaliserad 
värld"
“ Kulturdebatt. Nedmonteringen av språkundervisningen på uni-
versiteten går stick i stäv mot Sveriges ambition att vara inter-
nationaliserat. En akut handlingsplan krävs för att rädda fler-
språkigheten, skriver professorerna Camilla Bardel och Bengt 
Novén. “

“Språkdöd är ett ord som ibland nämns apropå svenska språkets liten-
het och dess eventuellt hotade ställning i förhållande till engelskan. 
Men uttrycket har på senare tid använts också avseende den kontinu-
erliga försämringen av läget för andra främmande språk än engelska i 
Sverige. Och kanske är det just nu tillståndet för svenskarnas fler-
språkiga kompetens vi bör bekymra oss om, snarare än svenskans 
status.
Hur klarar vi oss egentligen i en globaliserad värld?
Svenska talas av runt tio miljoner människor, engelska har 400 
miljoner infödda talare och kanske det dubbla som andraspråkstalare 
och fungerar förvisso som lingua franca i många internationella sam-
manhang. Samtidigt har vi att förhålla oss till runt en miljard talare av 
kinesiska (mandarin) och cirka 230 miljoner talare av portugisiska, av 
vilka endast en bråkdel talar engelska. Stora världsspråk är också 
franska (talas av 2–300 miljoner personer i olika världsdelar) och 
spanska (cirka 440 miljoner i ett 25-tal länder), som båda används av 
ett stort antal andraspråkstalare.

Franska har en lång tradition som främmande språk i Sverige, och 
spanska studeras i dag av en stor andel elever i svenska skolor och 
finns företrätt vid flera universitet och högskolor – och det är väl 
naturligt med tanke både på vår närmaste omvärld, Europa och på det 
relativt höga antalet talare. Men sedan en tid pågår en oroväckande 
utveckling i Sverige där man tar bort språkutbildningar vid universitet 
och högskolor.
Det senaste exemplet är Mälardalens högskola där franska och 
spanska ska vara helt avvecklade vårterminen 2014. Anledningen är 
enligt högskoleledningen att man måste anpassa utbudet av utbild-
ningar till ett minskat uppdrag från utbildningsdepartementet.
Det allvarliga i situationen har noterats av såväl svenska som inter-
nationella forskare (se till exempel kulturdebattartikel i DN 2012-06 
-19 av Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universi-tet). 
Béatrice Cabau-Lampa vid Hongkong Baptist University har beskrivit 
situationen i Sverige för främmande språk utöver engelska som alar-
merande.
Tendenserna att minska undervisningen i språk inom såväl skola som 
högskola står i absurd kontrast till de goda förutsättningar för fler-
språkig kompetens som vi har byggt upp i Sverige. Mälardalens 
högskola blir inte det första lärosäte som anser sig tvingat att lägga ner 
viktiga språkämnen. Vi har sett liknande förlopp vid Örebro universi-
tet, Karlstads universitet, Södertörns högskola och Högskolan i Gävle.
Vid Göteborgs universitet togs i juni det uppseendeväckande beslutet 
att lägga ner undervisningen i italienska och man överväger nedlägg-
ning av ett antal andra språk inom en snar framtid.
Hur pass extremt detta är kan belysas av att Svenska akademien den 
12 oktober 2012 i ett brev till Pam Fredman, rektor vid Göteborgs 
universitet, påpekar att det borde vara en självklarhet att italienska och 



de andra nedläggningshotade språken ska vara representerade vid de 
största universiteten i landet. Det är, som Peter Englund skriver i 
brevet, inte ofta Svenska Akademien försöker påverka universitetens 
inre arbete.
Särskilt oroande är de signaler som beslutsfattare och myndigheter 
sänder när man gång på gång väljer bort just språkämnen i samband 
med nedskärningar: budskapet blir att kunskaper i flera språk inte är 
viktiga.
Paradoxalt nog hör vi samtidigt ofta talas om vårt behov av internatio-
nalisering. Sverige har potential i fråga om flerspråkig läs- och skriv-
kunnighet och användande av flera språk i intellektuellt och professio-
nellt syfte – inte bara i de stora invandrarspråken persiska, arabiska 
och turkiska utan även spanska, tyska, franska, italienska med flera. 
Men denna flerspråkighet är inte tillvaratagen. I stället förhärskar en 
bred och tryggt förankrad uppfattning att det räcker med engelska.
Att det inte räcker med engelska har påpekats av Lärarnas riksför-
bund och Svenskt Näringsliv (DN 2011-09-21) som menar att skolan 
måste anpassas efter företagens behov av kunskaper i tyska och 
kinesiska, då företagen efterlyser personal med kunskaper i dessa 
språk, förutom spanska.
Forskaren Ingela Bel Habib har i en jämförande studie undersökt hur 
små och medelstora företag i Sverige klarar sig på den internationella 
marknaden. Bel Habib visar att denna typ av svenska företag använder 
sig nästan uteslutande av engelska i sina internationella affärsförbin-
delser. De missar därmed affärskontrakt i mycket högre utsträckning 
än Danmark, Tyskland och Frankrike – där företagen använder fler 
språk. Detta förhållande benämner Bel Habib den svenska paradoxen, 
eftersom Sverige har fler invandrarspråk än de övriga länderna.

Ingela Bel Habib visar dessutom i sin artikel att engelskan inte längre 
är det dominerande språket inom världsmarknad och internettrafik: 
engelskans omfattning har sjunkit från 51 procent år 2001 till 29 
procent år 2009. Det snabbast växande språket ser i stället ut att just nu 
vara kinesiska.
Sverige har högtsträvande mål vad gäller internationalisering. Om vi 
ska kunna leva upp till dessa måste landets invånare ha en hög stan-
dard också när det gäller flerspråkighet. För att hejda språkdöden krävs 
även en förändring i attityd till språklärande på många plan i sam-
hället. Då behövs en genomtänkt handlingsplan från utbildningsdepar-
tementets sida rörande språkundervisningens status i skolan och utbu-
det av språkämnen vid universitet och högskolor.

Camilla Bardel
professor i moderna språk med didaktisk inriktning och vice dekanus 
för humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet
Bengt Novén
professor i franska och dekanus för humanistiska fakulteten vid 
Stockholms universitet “



DN 3 dec 2012:
Debatt. Språkundervisning i kris

“Populärt val. Världsledande 
språkforskning bedrivs i Sverige”
“ De farhågor angående universitetens språkundervisning som Camilla 
Bardel och Bengt Novén tar upp i sin artikel den 19 november är lätta 
att instämma i. Det är därför både välkommet och nödvändigt att en 
debatt förs om hur vi vill att framtiden på detta område ska se ut.
Samtidigt är det tråkigt att diskussionen om språkutbildning nästan 
alltid förs i ”ned”- termer: det är nedskärningar, nedläggningar och 
allmän nedgång som dominerar bilden.
Som Patrik Hadenius (20/11) påpekar finns en ”utbredd okunskap om 
hur viktiga språk är, hur stor kunskap som finns och hur stort intresset 
egentligen är”. När det massmediala perspektivet i så hög grad är 
negativt riskerar detta förhållande att förstärkas ytterligare.
Det finns därför anledning att peka på att det finns gott om framgångs-
rik språkverksamhet vid våra universitet och högskolor.
Inom mitt eget lärosäte, Uppsala universitet, ges 
grundutbildningskurser i drygt 40 olika språk. Det verkar uppskattas 
av studenterna. Språkvetarprogrammet är en av universitetets mest 
eftersökta utbildningar. Också för fristående kurser är söktrycket i 
många fall högt. Exempelvis hade såväl franska som spanska A varde-
ra runt 225 sökande till 55 platser och till tyska A konkurrerade mer än 
200 sökande om 120 platser.
Att vi hade 85 sökande till grundkursen i finska, 120 till polska och 55 
till albanska är ytterligare siffror som visar på motsatsen till nedgång.
Bardel och Novén har pekat på att Sverige missgynnas ekonomiskt 

genom vår ensidiga inriktning mot engelska i internationella samman-
hang, vilket är så mycket märkligare som vårt land har en stor språklig 
mångfald att dra nytta av.
Men vår oförmåga har inte bara rent ekonomiska konsekvenser: språk-
utbildning är ett centralt element i en framgångsrik integrationspolitik 
och har stor betydelse för hur vi ska kunna ta vara på ett mångspråkigt 
och multikulturellt samhälles möjligheter. Ett av de språkpolitiska mål 
riksdagen fastställt är att alla ska ha rätt ”att utveckla och bruka det 
egna modersmålet”. Tar vi det målet på allvar krävs utbildning och 
forskning i många andra språk än svenska och engelska.
Språkstudier har inte bara ett instrumentellt värde. Det handlar också 
om ett centralt forskningsfält där Sverige måste ha samma ambition att 
ligga i framkant som inom andra områden. Dessbättre bedrivs också 
mycket framstående språkforskning i Sverige. I en stor internationell 
utvärdering av all forskning på Uppsala universitet för något år sedan 
bedömdes språkforskningen i många delar vara världsledande.
Ska vi ha en högkvalitativ forskning om språk även i framtiden kan 
inte ansvaret för detta axlas av endast några få universitet. Och ska det 
finnas tillgång till språkundervisning över hela landet kan heller inte 
verksamheten koncentreras till en eller två ställen för varje enskilt 
språk.
Det är djupt bekymmersamt att så pass många lärosäten anser sig 
behöva göra nedskärningar vad gäller språken. Sverige som nation 
förlorar på det.
Men det är också en förlust för de universitet och högskolor som inte 
längre tar chansen att vara en del av ett viktigt och dynamiskt forsk-
ningsfält.
Björn Melander, professor i svenska, dekan för språkvetenskapliga 
fakulteten vid Uppsala universitet. “
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DN 27 sep 2012:
Kulturpolitik.

“Bred kampanj ska stärka svenskarnas 
läsförmåga”
“ Litteraturutredningen klar. Läsförmåga bland unga minskar 
och det finns stora sociala skillnader i våra läsvanor. Det är en 
oroande utveckling som vi vill möta med en brett upplagd kam-
panj för att stärka läsande och läsförståelse. Dessutom bör den 
starkt polariserade bokförlagsbranschen ses över, skriver ledamö-
terna i Litteraturutredningen. “

“ I dag lägger Litteraturutredningen fram sitt betänkande ”Läsandets 
kultur”. Vi har haft i uppgift att analysera ett antal frågeställningar som 
kan sammanfattas i två huvudområden, dels befolkningens läsande, 
dels hur det litterära systemet fungerar i dag: upphovsmännen, bok-
marknaden, kulturtidskrifterna och det internationella utbytet på om-
rådet.
Vi gör en grundlig analys av utvecklingen och bygger den på aktuella 
forskningsresultat. Vi ser i de resultat som presenteras en dramatisk 
och på vissa områden oroväckande utveckling.
Visserligen är läsvanorna för befolkningen som helhet stabila men det 
finns stora skillnader mellan olika grupper. Flickor läser mer än pojkar, 
kvinnor betydligt mer än män och högutbildade mer än lågutbildade. 
Det går att utläsa en tydlig nedgång under senare år, främst bland 
unga. De ungas läsförmåga har också minskat påtagligt under en lång 
följd av år, vilket betyder att en allt större andel har svårt att förstå och 
tillgodogöra sig texter på ett tillfredställande sätt. I den senaste Pisa-

undersökningen hade en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige 
bristande funktionell läsförmåga.
En sämre läsförmåga påverkar det abstrakta tänkandet och därmed blir 
en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och 
naturvetenskap. Det innebär också att tusentals barn efter nio år i 
grundskola fortfarande saknar grundläggande färdigheter för att fullt ut 
kunna delta i samhällslivet och göra sin röst hörd.
Initiativ måste enligt vår mening tas för att vända den negativa utveck-
lingen. Vi anser att frågans betydelse kräver en bred politisk samling 
och ökad uppmärksamhet i samhället i stort. Samtliga viktiga aktörer – 
skolan, folkbiblioteken och det civila samhället – måste engageras i 
arbetet.
Vi föreslår därför att regeringen för riksdagen lägger fram en plan för 
det vi kallar ”Ett läslyft för Sverige”, med ett antal konkreta delmål 
och det övergripande målet att alla, oavsett bakgrund och förutsätt-
ningar, senast år 2018 ska ha god läsfärdighet och tillgång till 
litteratur. Motsvarande satsningar har med lyckat resultat genomförts i 
andra länder, till exempel i Norge och USA.
Vi menar att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk beredning för 
att följa arbetet med läslyftet. För att nå målen föreslår vi en rad 
insatser:
Inför läsombud i förskolorna. All forskning visar att det är av stor 
vikt att barn tidigt får möta litteraturen för att få en god läsförmåga. 
Samtidigt vet vi att det pedagogiska innehållet i förskolan varierar. Vi 
föreslår därför att Skolverket får i uppdrag att initiera en försöksverk-
samhet med läsombud i förskolorna där samarbete med folkbibliote-
ken är en viktig del. I skolan behöver lärarnas kunskaper om litteratur 
och litteraturdidaktik stärkas. Vårt förslag är därför att framtida 



satsningar på kompetensutveckling för lärare inriktas på att vidareut-
veckla kunskapen på dessa områden.
Bemanna skolbiblioteken. Internationell forskning visar att skolbib-
liotekarier är mycket effektiva inspiratörer vad gäller att öka läsfärdig-
heten hos eleverna. Skolbibliotek utan skolbibliotekarier har inte alls 
samma positiva effekter. Därför föreslår vi att det införs bestämmelser 
som anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är 
bemannade med bibliotekarier som ett stöd i det läsfrämjande och 
pedagogiska arbetet.
Stärk läsfrämjande insatser. För att stärka lokala och regionala 
aktörers utvecklingsarbete på litteraturområdet anser vi att läsfräm-
jande och litteratur ska ingå i de kulturplaner som tas fram inom ramen 
för den så kallade kultursamverkansmodellen. Statliga medel bör 
fördelas till landstingen för detta. Vi föreslår även att Kulturrådet får 
en ny roll och ges i uppdrag att ta initiativ till och samordna större 
läsfrämjande insatser av nationellt intresse. Vidare behöver folkbild-
ningens läsfrämjande roll stärkas och vi föreslår därför att 30 miljoner 
kronor avsätts specifikt för folkbildningens läsfrämjandeverksamhet.
Bevaka bokmarknadens utveckling. Bokmarknaden ser i dag inte ut 
som den har gjort under tidigare decennier. Förlagsledet utmärks av en 
polarisering mellan ett fåtal starka koncerner och en stor mängd mind-
re aktörer. Det har även utvecklats ett vertikalt ägande där de stora 
förlagskoncernerna numera har intressen i såväl distributions- som 
försäljningsledet. Denna utveckling reser många frågor som rege-
ringen noga bör följa.
Stimulera bokhandeln. Bokhandeln är inne i en svår omställnings-
period. Samtidigt är det viktigt att ett brett urval av böcker är synligt i 
det offentliga rummet. Vi föreslår därför bland annat ett fortsatt stöd 
för att stimulera nya affärsmodeller i branschen.

Gör e-litteraturen tillgänglig. E-boken får allt större betydelse. 
Bibliotekens möjligheter att låna ut e-böcker är en viktig och om-
debatterad fråga. Vi föreslår att folkbiblioteken i samarbete med 
Sveriges Kommuner och landsting går samman och bildar en resurs-
stark part i förhandlingarna med förlagen. Vidare förslås ett uppdrag 
till Kungl. biblioteket om att tillhandahålla e-litteratur via den natio-
nella biblioteksdatabasen Libris.
Modernisera kulturstödet. Utöver detta lämnar vi också en rad 
förslag i syfte att modernisera och vidareutveckla kulturpolitiska stöd- 
och ersättningsordningar. Vi föreslår till exempel att det införs en 
maxgräns för hur stora bidrag enskilda företag ska kunna få inom 
litteraturstödet. Medel som frigörs bör i stället användas för att stödja 
bland annat förlagens backlistdigitalisering och utgivning av kultur-
tidskrifter. Vi föreslår också större resurser till internationellt utbyte på 
litteraturområdet, bland annat en ökad satsning på översättarna.
Litteraturutredningen har arbetat knappt ett och ett halvt år och hunnit 
belysa många av de förändringar som sker och har skett på läsningens 
och litteraturens område. Utredningens uppdrag har varit brett men det 
ekonomiska reformutrymmet begränsat.
Avslutningsvis kan vi dock konstatera att behovet av genomgripande 
åtgärder och reformer är stort, framför allt vad gäller läsning. 
Nuvaran-de utveckling bidrar på sikt till ett delat samhälle där vissa 
har goda möjligheter och andra står utanför och ser sitt inflytande 
minska.
Tomas Lidman, fd riksarkivarie och riksbibliotekarie
Johanna Koljonen, kritiker och programledare
Martin Ingvar, professor 
Annina Rabe, litteraturkritiker “



24 nov 2012:

“Med ”Madame Bovary” föds den moderna 
romanen”
“Gustave Flauberts debutbok ”Madame Bovary” väckte skandal. 
Hon hade inte vett att skämmas och författaren avstod från mora-
liska domar. Sara Danius berättar om märkesåret 1857 inför ny-
översättningen av Flauberts klassiker. “

“Sommaren 1856, efter fyra och ett halvt år av sammanbitet arbete, 
blev Flaubert klar med ”Madame Bovary”. Han var 35 år gammal. Vad 
hade han bakom sig, denne son till en aktad läkare? Avbrutna juridik-
studier i Paris, en resa till Egypten, halvdana litterära försök. Nu bodde 
han tillsammans med sin mor i familjens stora hus en bit utanför 
Rouen. Han satt vid skrivbordet från morgon till kväll, månad efter 
månad, år efter år. Hans mor berättade en gång att hon kunde lämna 
huset för att göra ärenden och sedan komma tillbaka många timmar 
senare – bara för att hitta sonen sitta lutad på exakt samma sätt.
Han lär ha omarbetat varje sida i genomsnitt sex gånger. Man får hu-
vudvärk bara man tittar på hans manuskript. Litteraturkritiker brukar 
skoja om Proust och Flaubert. Proust skulle säga: tyvärr, jag hinner 
inte, jag har så mycket att skriva. Flaubert skulle säga: tyvärr, jag hin-
ner inte, jag har så mycket att korrigera.
Men nu: äntligen färdig.
Romanen publicerades först som följetong i tidskriften Revue de Paris 
senhösten 1856. Snart var skandalen ett faktum. Flaubert drogs inför 
rätta, anklagad för att ha sårat den offentliga moralen och kränkt 
religiösa värden med sin skildring av sederna i landsorten. Det var ju 
så han kallade sin bok: ”Madame Bovary. Landsortsseder.” Där be-

rättade han historien om unga fru Bovary, hon som läser romantiska 
böcker och drömmer om ett annat liv. Knappt hinner hon gifta sig med 
Charles Bovary, den trögmodige lantläkaren, förrän hon börjar visa en 
inspirerad brist på omdöme. Hon bedrar sin make, sviker sitt enda 
barn, gör sig skyldig till avancerat bedrägeri. Till sist har hon försatt 
sig i en situation som är henne övermäktig. Hon bestämmer sig för att 
ta sitt liv och sväljer en näve arsenik.
Emma Bovary var på alla sätt en icke-förebildlig kvinnogestalt. Men 
inte nog med det. Hon verkade inte ha vett att skämmas. Inte ens när 
hon ligger på sin dödsbädd och utkämpar en ojämn kamp med arseni-
ken visar hon tecken på ånger. Hon kysser Kristi kors med heta läppar. 
Och Flaubert? Han skildrar hennes sönderfall i utsökt klinisk detalj. Ju 
kraftigare hennes frossbrytningar, desto mer triumferar hans stil.
Nu väntade alltså rättegång.
Och ändå var detta en historia som först skulle handla om – ingenting. 
När Flaubert befann sig i början av arbetet skrev han till sin väninna 
Louise Colet. Han ville skriva en roman ”om ingenting”, förklarade 
han. Han var missnöjd med sina tidigare litterära försök. Nu såg han 
två möjligheter.
Ett: att lyckas som författare.
Två: att kasta sig ut genom ett fönster.
Han fortsatte: ”Det som förefaller mig vackert, det jag skulle vilja 
göra, är en bok om ingenting, en bok som inte är fästad i något yttre, 
som skulle hållas samman av den inre styrkan i dess stil, liksom jorden 
håller sig svävande i luften utan stöd, en bok som nästan inte skulle ha 
ett ämne eller där ämnet skulle vara nästan osynligt, om det skulle låta 
sig göras. De finaste verken är de där det finns så lite stoff som möj-
ligt.” Konstens framtid, lade han till, fanns nog här.



Varför var ”Madame Bovary” provocerande? Det skandalösa var att 
berättaren avstår från att fälla moraliska omdömen. Borde inte konsten 
upprätthålla goda normer? Flaubert sade nej. Därmed fullföljde han på 
sätt och vis en idé som formulerats av Stendhal nästan tre årtionden 
tidigare, nämligen idén att romanen är som en spegel som rör sig längs 
en landsväg: den kan inte bara reflektera himlens blå utan måste också 
återge dyngpölarna på marken. Och om man inte gillar dyngpölar? Då 
ska man inte klaga på författaren, menade Stendhal, utan på den myn-
dighet som struntar i att hålla vägarna i skick.
Flaubert hade inte mycket till övers för Stendhal. Han gillade dock 
tanken på dynga. Han valde alltså ett lågt ämne. Men som han skrev 
till Colet: Varför skulle man skilja mellan höga och låga ämnen? Stilen 
var allt. Stilen borde en gång för alla frigöras från ämnets diktatur. Han 
föreställde sig ett nytt formideal, bortom genrelagar och andra reto-
riska normer. Flaubert ville skriva snyggt om det mediokra.
En sådan estetik får konsekvenser. Det menade åtminstone åklagaren. 
Han varnade. För vilka är de läsare som befinner sig i riskzonen? Inte 
ansvarstagande män och andra samhällets stöttepelare, utan unga 
damer, kanske till och med gifta kvinnor. När sinnena retas, sätts 
känslorna i svallning, och när känslorna sätts i svallning, vem kan då 
lita till en kvinnas förnuft?
Flaubert frikändes efter att ha försvarats av Jules Senard, en utomor-
dentligt skicklig advokat. Senards schackdrag är intressant. Han anslöt 
sig till åklagarsidans dekret om att konsten bör vara uppbygglig. Han 
sade till och med att Flauberts roman förtjänar skarp kritik eftersom 
litteraturens uppgift är att upphöja den mänskliga anden. En bok bör 
inte ägna sig åt att bara återge tidens oordning. Senard talade rent av 
om ”en vulgär och ofta chockerande realism”.
Flaubert hade likafullt författat ett moraliskt verk, inskärpte han. Varje 
förnuftig människa bör inse att porträttet av madame Bovary fungerar 

som avskräckande exempel. Argumentet vägde tungt. Försvarslinjen 
blev snabbt standard i litterära obscenitetssammanhang, som littera-
turhistorikern Elisabeth Ladenson visat, och är det än i dag.
Vad ansåg Flaubert själv? Uppbygglighetsidealet lämnade honom 
kall. Konsten existerade för konstens egen skull, inget annat. Alltså 
reserverade han en särskild sorts moral för konsten. Moral hade inte 
med innehåll att göra. ”Konstens moral består i dess skönhet”, an-
märkte han i ett brev strax före rättegången, ”och jag skattar stilen 
högst och därefter det Sanna.”
Men Flaubert var inte dummare än att han förstod värdet av Senards 
argument. När ”Madame Bovary” gavs ut som bok i april 1857 dedice-
rade han romanen till sin advokat. Boken blev en bästsäljare och han 
själv en berömdhet.
Kort därpå gav Charles Baudelaire ut ”Ondskans blommor”, en sam-
ling sonetter där den stränga versformen står i skarp kontrast till de 
vällustigt ruttnande kadavren. Snabbt blev Baudelaire känd. Detta var 
rännstenens egen Homeros, som han ibland kallades. Flaubert skrev ett 
entusiastiskt brev till Baudelaire där han förklarade att han ”slukat 
boken från pärm till pärm, ungefär som en husa slukar följetonger”.
Åtal väcktes återigen, på samma grunder som i Flauberts fall. Denna 
gång vann åklagarsidan. Baudelaire tvingades ta bort sex dikter och 
betala böter. Hårt, kan man tycka, men ”Ondskans blommor” hade inte 
kunnat få bättre reklam.
Också Baudelaire var anhängare av idén att konsten existerar för sin 
egen skull och därför besitter en egen moral, skild från det vanliga 
livets. Det är en intressant paradox. Litteraturen har sällan varit så 
provokativ som när den hävdar sin autonomi.
År 1857 var alltså advokaternas år. Det är också året för den moderna 
litteraturens födelse. Om Flaubert inleder ett nytt kapitel i romanens 



historia, inleder Baudelaire ett nytt kapitel i poesins historia. Från och 
med nu är ingenting sig riktigt likt. Idealismen har gjort bankrutt.
Flauberts roman handlar om en kvinna som förläst sig på dåliga 
böcker, företrädesvis romaner. Så brukar det heta. Med tillägget att 
Emma är oförmögen att förstå skillnaden mellan dröm och verklighet. 
Alltså går det som det går. Förfall, förtvivlan, självmord.
Men den analysen är i bästa fall tunn. Själv har jag aldrig förstått den. 
Skälet till att Emma Bovary begår självmord är inte att hon lever i en 
annan värld, utan att hon lever i denna världen, visserligen vidlyftigt, 
men i alla fall. Skälet heter pengar. Eftersom hon har smak på snygga 
kläder, exklusiva tyger och vackra möbler, och eftersom hon lägger sig 
till med vanor som att handla citroner till fromma för sin nagelvård, 
drar hon på sig skulder. Därtill kommer hennes kostsamma fritids-
sysslor, älskarna. En av dessa kärleksaffärer förutsätter regelbundet 
återkommande hotellvistelser på annan ort. För att ta bara ett exempel.
Till slut har skuldbördan vuxit henne över huvudet. Det är när Emma 
inser att familjens ekonomi befinner sig i fritt fall och gäldenärerna 
förlorat tålamodet som hon tar sitt liv.
Om ”Madame Bovary” är en tragedi – och visst är det så – är det fråga 
om en konsumentens tragedi, för att låna en formulering av litteratur-
historikern Franco Moretti. Även det gör Flaubert till en pionjär i 
litteraturens historia. För det som gör Emma till en sant modern konsu-
ment är att hon inte behöver de föremål hon köper, en omständighet 
som skiljer henne från hennes föregångare.
Helt fel är det förstås inte att Flauberts roman handlar om läsande. 
Emma läser mycket och gärna, redan som tonåring i klosterskolan. 
Men det är bara en del av bilden. Emma skriver ju också. Brev, fram-
för allt kärleksbrev, ibland med adressat, ibland utan. Inte så mycket 
att orda om, kan tyckas, men det rör sig om ett slags brevroman – det 

menar hur som helst 1800-talsspecialisten Naomi Schor. Och varför 
inte? Emma drömmer ju faktiskt om att se namnet Bovary i bok-
handlarna.
Därmed slår Flaubert an ett tema som genljuder boken igenom. 
Intressant nog är det ju inte bara Emma som skriver, utan också 
Homais, apotekaren, han som på fritiden ger sig själv i uppdrag att 
rapportera om betydelsefulla händelser i traktens egen tidning, Rouens 
fyrbåk. I själva verket handlar Flauberts roman lika mycket om skrift 
och skrivande som om läsande.
För att denna andra sida av romanen ska bli synlig fordras att man 
justerar optiken en aning, i synnerhet i förhållande till handböckernas 
traditionella beskrivningar. Men man blir rikt belönad, för när man väl 
inser att skrift och skrivande är en röd tråd förstår man med ens hur 
mångbottnad Flauberts berättelse verkligen är. Den som drar i tråden 
ska se stygnen fortplanta sig genom romanen. Flaubert lyckas med 
små medel gestalta en skön ny värld. Denna värld svämmar över av 
skrift. Dagstidningar. Brev. Biljetter. Annonser. Reklam. Skyltar. 
Etiketter.
Man anar med ens varför han var så besatt av idén av att till varje pris 
hitta le mot juste, det rätta ordet. Inget annat dög, inte i en värld av 
fallet språk. Flaubert ville exakthet. Problemet var bara att språket är 
ett trubbigt redskap när det gäller världens enskildheter. Därav hans 
ständiga kasserande av ord, meningar, pappersark. Det var en kronisk 
hobby. Flaubert i september 1853: ”Jag har hållit på i fyra timmar utan 
att kunna få till en mening. Jag har inte skrivit en rad i dag – eller 
snarare: har raderat hundra. Vilket förskräckligt arbete! Vilken leda! 
Åh! Konsten! Konsten!”
Det brukar ibland sägas att 1800-talet är trycksakernas århundrade, 
och det ligger mycket i det. Den tryckta bokstaven kommersialiseras i 
häpnadsväckande takt och inom förbluffande många områden. 



”Madame Bovary” handlar alltså inte bara om ett enskilt människo-
öde. Flaubert speglar också det borgerliga samhälle som växer fram 
efter revolutionen, inklusive den nya klassens viktigaste medier (dags-
tidningen) och ideologier (materialismen).
Ironin är obönhörlig. Och ingen drabbas så hårt som Homais. Flaubert 
är hack i häl på sin apotekare och självutnämnde lokaljournalist. 
Homais är ju inbegreppet av borgaren, tidens nya människa. Han är 
ganska precis Emmas motsats. Om Emmas liv slutar i katastrof, är 
Homais liv en social triumf. Hon faller, han stiger. Man kunde ju tycka 
att Flauberts berättelse borde sluta med Emmas död, i synnerhet som 
hennes lidande på dödsbädden framstår som ett rasande crescendo. 
Men Flaubert sätter punkt först när Homais uppstigande har beskrivits 
i detalj, med Hederslegionen som kulmen. Tydligare kan det inte 
sägas. Emma och Homais har spegelvända öden. De är bokens sanna 
par.
Med hjälp av Homais kan Flaubert göra ett tema av den växande 
trycksakskulturen och degraderingen av språket, men också av littera-
turens plats i den borgerliga offentligheten. När Homais förs in i roma-
nen ser vi honom tillsammans med textade skyltar och annan kommer-
siell skrift. Drar man bara aldrig så försiktigt i den röda tråden blott-
läggs romanens djupaste konfliktlinje.
Gud bor i detaljen. Det är Flauberts umgänge med småsaker som 
förklarar hans storhet. I ett historiskt perspektiv gör det honom udda. 
Andra har gått till historien i kraft av ett magnifikt ämne eller mäktiga 
retoriska ambitioner. En författare som Dante hade ju ett storslaget 
tema: den mänskliga själens vandring från skärselden och helvetet till 
paradiset. Honoré de Balzacs tema var nästan lika magnifikt såtillvida 
att han ville fungera som det franska samhällets sekreterare, ingen liten 
uppgift med tanke på de omvälvningar som ägt rum efter 1789. Och 
när det gäller retoriska ambitioner räcker det att nämna 1600-

talsdramatikern Racine och hans fulländat symmetriska kompositioner, 
där taktvilans placering i den enskilda versen skänktes lika mycket 
omsorg som den övergripande formen.
Med Flaubert förhåller det sig annorlunda. Hans retoriska ambitioner 
var inte grandiosa. Det sublima var i själva verket tabu. Målet var att 
skriva väl – om det medelmåttiga. Hans ämne – en uttråkad medel-
klasskvinnas tillvaro i landsorten – var rent av alldagligt. Inspirationen 
kom från en notis i en lokaltidning.
Ändå lyckades Flaubert bryta ny mark. Han gjorde det i kraft av sin 
stilkonst. Det är det ena. Det andra – och här kommer det häpnads-
väckande – är att stilen i grund och botten bygger på banaliteter. Upp-
räkningar. Semikolon. Beskrivningar. Verbformer. Indirekt anföring. 
Kursivering. Citationstecken. Det grafiska uttrycket på boksidan. 
Förmänskligandet av döda föremål. Ingenting av detta var nytt. 
Elementen är vanligt förekommande i berättarkonsten, lika triviala 
som spånskivor. Det visste Flaubert. Det fräcka var att han gjorde 
systematiskt bruk av dem. I samma stund upphörde de att vara bara 
inslag. De blev bärande element i en ny prosa. För romankonstens del 
ledde den samlade effekten av alla dessa banaliteter till en ström-
kantring.
Det är ju trots allt hans stil, och inte ämnet, som gör honom till en av 
de stora i modern litteratur. Eller snarare: hans bedrift är att ha ut-
arbetat en stilkonst som får framställningen att skava mot ämnet. Å 
ena sidan berättarens kyliga neutralitet, å andra sidan den varmt 
passionerade Emma Bovarys tragiska öde. Å ena sidan en finessrik 
prosa, å andra sidan ett banalt stoff. Det är inte långt kvar till Joyces 
konstfulla skildring av Leopold Bloom sittande på utedasset med en 
tidning uppslagen över knäna.
Kylig och kylig, förresten. Det är något av en klyscha. Ingen kan ta 
miste på lidelsen i Flauberts saklighet. Under romanens sista tredjedel 



verkar det till och med som om berättaren närmar sig madame Bovary. 
Ju djupare hennes förtvivlan, desto fler ögonblick av något som får 
kallas... patos.
Man måste inte älska Flaubert. Men det är dumt att inte göra det. Oav-
sett vilket måste man böja sig i beundran. Form och innehåll har glidit 
isär, och formen har blivit till ett litterärt objekt i egen rätt. En ny epok 
har börjat.
Sara Danius är professor i estetik vid Södertörns högskola och 
DN-skribent. Texten är en bearbetad och förkortad version av 
förordet till Anders Bodegårds nyöversättning av ”Madame 
Bovary” som ges ut på Albert Bonniers förlag i nästa vecka.

Sara Danius litteratur@dn.se “

“Gustave Flaubert.
Fransmannen Gustave Flaubert (1821–1880) revolutionerade roman-
konsten med debutboken ”Madame Bovary”, som först publicerades 
som följetong senhösten 1856.
Det blev skandal och året därpå ställdes Flaubert inför rätta. Han an-
klagades för att ha sårat den offentliga moralen och kränkt religiösa 
värden.
Historien om den unga fru Bovary som bedrar sin make, sviker sitt 
barn, begår bedrägeri och till slut tar sitt eget liv ansågs särskilt stötan-
de därför att författaren avstod från att fälla moraliska omdömen om 
sin huvudperson.
Ny översättning.
”Madame Bovary” gavs ut första gången 1857, blev en bästsäljare och 
författaren berömd.
I nästa vecka kommer Anders Bodegårds nyöversättning av ”Madame 
Bovary” på Albert Bonniers förlag. “
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DN 3 dec 2012:

“Det hårda arbetet bakom böckerna”
Ibland undrar jag om DN:s läsare och folk i allmänhet, vilka de nu är, 
över huvud taget bryr sig om hur skrivande går till. Det finns ju littera-
turkritiker som betraktar skrivprocessen med en gäspning och bara är 
intresserade av resultatet.
Jag frågar ändå alltid. Sjukligt nyfiken på hur en författare, eller en 
som skriver, som Bodil Malmsten kallar sig (”författare” blir hon först 
i och med lanseringen av vad hon skrivit), egentligen gör – pumpar jag 
dem jag möter eller intervjuar.
När på dygnet skriver de, var, är de disciplinerade, hur mycket vet de 
från början, hur mycket skriver de om, skriver de fort eller långsamt, 
vem får läsa (och när), och när är det roligt att skriva?
Flera av de vanligaste svaren finns också i den luftigt redigerade, aptit-
liga ”Så gör jag”, där Malmsten genom en närgången beskrivning av 
hur hon själv går till väga (eller har för ambition att göra) ger råd till 
den som vill skriva eller som skriver.
Hon gör inte anspråk på några sanningar, men delar ut konkreta öv-
ningar av typen ”formulera det du ser. Undersök!”, skarpa varningar 
(för liknelser, till exempel), att-läsa-listor (Bibeln, Thomas Bernard, 
Marguerite Duras) och anekdoter om misslyckade manus.
Men alla författare, verkar det, brottas med dåligt självförtroende (var-
för alls skriva när det finns viktigare saker att ägna sig åt?) och mot-
stånd (så starkt att all distraktion måste elimineras, från Facebook till 
fintvätt). Skrivande är för jävla jobbigt, helt enkelt: nödvändigt, men 
vedervärdigt.
Man måste, men vill inte. Vill, men kan inte. Men måste.

Det är samma tankar som hos Olof Lagercrantz, liksom vikten av 
(plikten!) att läsa. Han gör inte heller anspråk på att veta något om 
skrivande, utan påstår sig bara ha nedtecknat ”skärvor blott” i sin 
klassiker.
Det finns inga genvägar. ”Inspiration” kan man glömma, det arbetar 
man sig till och man måste arbeta hårt. För att inte ge upp måste man 
skapa sig ett slags hybrisbubbla, och det är viktigt framför allt i början, 
när den textmassa som sedan ska nagelfaras och slaktas ska fram.
Där får det vara dåligt, men inte sedan, och efter den plågsamma rens-
ningsfasen ska allt som är kvar vara resultatet av medvetna val, skriver 
Malmsten. Vad som krävs är en villkorslös drivkraft, tillräckligt stark 
för att den skrivande inte ska ge upp (och är det något jag har, skriver 
Bodil Malmsten, är det uthållighet); men också möjlighet att skapa 
förutsättningar för att skriva, som ett eget utrymme, ett städat skriv-
bord och tid i fred. Det är, om man får säga det, inspirerande.
Kanske möter floden av skrivarböcker (idén till Malmstens kommer 
från förlaget, som väl anar en försäljningsframgång) ett förändrat 
skrivande, kanske rymmer de konkreta råden också drömmen om en 
roman. Kanske är även många som inte skriver faktiskt nyfikna på hur 
författare gör.
Och jag undrar om det trots allt inte finns en skillnad mellan en för-
fattare och en som skriver. Den ligger i något som en kollega sa en 
gång, leende men lätt uppfordrande: Skillnaden är mellan dem som gör 
det – och dem som inte gör 

Sanna Torén Björling  sanna.bjorling@dn.se “

“Bodil Malmsten: ”Så gör jag. Konsten att skriva” Modernista “
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DN 13 nov 2012:
Bilderbok. Omdiskuterad, amerikansk barnbok

“Hatten av. Underbar berättelse om en 
björn med vassa klor”
“Jon Klassen (text och bild) ”Jag vill ha min hatt”

Övers. Lotta Olsson. Hippo bokförlag. “

“Det finns björnar och björnar. I barnkammarbiblioteket är björnarna 
snälla och trevligt lurviga. De har kanske en blå mössa eller en liten 
väska i handen och de brummar hemtrevligt. Sedan Bröderna Grimms 
sagor versionerades och historien om Babars mor lades i mörker är det 
mycket ont om vassa klor och skarpladdade vapen i 
bilderbokslitteraturen.
Inte ens när Molly Mus leker med Krille Krokodil har läsaren något att 
frukta. Djungelns lagar gäller inte björnar i bilderböcker. Till nu. Eller 
vad ska man tro?
Jon Klassens bilderbok ”Jag vill ha min hatt” börjar sedvanligt med en 
lurvig och vänlig björn. Talar gör den också: ”Min hatt är borta. Jag 
vill ha den.” Räven har inte sett den. Och inte grodan. Och inte haren. 
Haren dementerar kraftfullt. ”Nej. Varför frågar du just mig. Jag har 
inte sett den. Jag har inte sett någon hatt någonstans.” Och så vidare.
Om det inte var en barnbok skulle man ju bli misstänksam.
Med en smula stel blick fortsätter björnen. Sköldpaddan har inte sett 
någonting alls i dag. Skunken vet inte ens vad en hatt är. Så här fort-
sätter det. Tills björnen plötsligt inser att han nog har sett sin hatt. På 
haren.

Björnen rusar tillbaka. I ett tyst uppslag bara stirrar haren och björnen 
på varandra. I nästa bild har björnen sin hatt på huvudet. Haren ser vi 
aldrig mer.
Nu är man väldigt misstänksam.
Det här är nog ingen vanlig bilderboksbjörn. Det ligger misstänkt 
brutna grenar runt björnen på sista bilden.

Amerikanen Jon Klassens bok valdes av New York Times till en av 
2011 års tio bästa barnböcker. Den väckte även diskussioner om huru-
vida det är rätt eller fel att låta djur eventuellt möjligen oskadliggöra 
andra djur i barnböcker. Svaret på sådana frågor ligger alltid i hur det 
är gjort. När det är gjort på det här sättet tycker jag att det är under-
bart. Jon Klassen har arbetat med tecknad film och kan konsten att låta 
det viktigaste utspela sig i klippet mellan två bilder. Han använder 
greppet skickligt i den här boken.
Det öppnar sig en reva mellan sagan och verkligheten, en osäkerhet 
sipprar in och allt kommer i gungning. Det är så befriande med böcker 
där inte allt sägs rakt ut. När det gäller läsarten och det medvetna spe-
let mellan text och bild får man gå till en mästare som Jakob Wegelius 
och hans bok ”Sally Jones” (visserligen för mycket äldre barn) för att 
hitta något liknande. Den i ordets allra bästa bemärkelse långsamma 
och dedikerade bokläsare, som många barn är, får i böcker som dessa 
utdelning på sin förmåga att vara mycket uppmärksam och besannas i 
sin uppfattning att allt inte är på raden här i livet.

Tove Jonstoij”



DN 13 nov 2012: 

“Rå och spännande historia om slug 
vikingapojke”
“Martin Widmark (text) Mats Vänehem (bild)

”Hövdingens bägare”

”Främlingens grav”

Målgrupp 6–9 år. Bonnier Carlsen”

“Hårdföra gravplundrare, kristna satta i straffstock, mordförsök på 
barn och ålätna skallar. Martin Widmark och Mats Vänehem skyr inte 
vare sig ond bråd död eller smaskiga äckligheter i sin nya bokserie om 
vikingapojken Halvdan.
Unge Halvdan lever i en fiktiv Östby som ständigt ligger i konflikt 
med Västbyn på andra sidan floden. Men med list och sin rappa 
förmåga till rimmade ramsor inte bara överlever han, utan lyckas 
också avvärja angrepp på hela bygden.
Jämsides riddare och pirater är vikingar en av de marginella historiska 
företeelser som ständigt fascinerar och ger upphov till nya mer eller 
mindre realistiska kulturyttringar.
En föregångare som Frans G Bengtssons burleska ”Röde Orm” är 
svår att gå förbi. Än närmare Halvdans äventyr i tid ligger Runer 
Jonssons bokserie om ”Vicke Viking”, de flesta skrivna på 1960-talet. 
Lite samma konventionellt daterade pojkboksupplägg – en fiffig grabb 
som rimmar, moralen att slughet går före våld och enfaldiga vuxna. 
Duktig gosse klarar skivan. Widmarks historier är råare än Jonssons, 
något som förstärks av Vänehems mörka teckningar. Jonssons böcker 

illustrerades av den förnämlige skämttecknaren EWK och det döljer 
delvis att även 60-talsberättelserna innehåller både död och råhet.
Vänehem, som också är arkeolog, ligger med sina slagkraftiga 
teckningar av Halvdans hårda värld betydligt närmare realismen och 
även om själva personporträtten är groteska får han mitt i de 
fantastiska berättelserna fram en märklig känsla av trovärdighet.
Widmark har också låtit Halvdan bli halt (med inspiration från Neil 
Gaimans halta vikingapojke Odd?) och ta hjälp av jämnåriga Meia för 
att sänka hjälteglorian till mer realistisk marknivå.
De första två böckerna om Halvdan ska följas av fler. Serieprojekt 
landar lite för ofta i stereotypa dussinböcker men håller Widmark–
Vänehem fortsatt spänningen uppe på samma kraftfulla sätt behöver 
man inte oroa sig för kvaliteten på de tre kommande delarna.

Lennart Kuick  lennart.kuick@dn.se”
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DN 4 dec 2012:
Pekböcker. Årets bästa för de minsta
“Böcker man blir kompis med”
“ Dagens pekböcker har blivit mer komplexa än sina klassiska 
föregångare. Pia Huss läser nya äventyr i den mest slitstarka av 
alla genrer och väljer ut några favoriter. “

“Pekboken! Förlagens våta dröm, den givna presenten till varje nyan-
länd världsmedborgare och den garanterat ofarliga civilisationsmarkö-
ren. Pekboken, den ofta i kartong skurna ”boksaken”, vars främsta 
anhängare själva lagt åtskilliga årtionden till sin ålder. Och visst är de 
svåra att motstå de där knubbiga och läckert färgglada konfektbitarna 
med titlar som ”Titta!”, ”Vem?” ”Vad?” ”Hej!” och ”God natt!”
Pekboken tillhör den pigga litteraturen, den som vill bli kompis med 
”läsaren”. Det blir den också, i synnerhet med den vuxne kulturför-
medlaren. Förutom då vid de benådade tillfällen när pekboken faktiskt 
också pejlar in samma våglängd som smååringens.
Redan 1897 förebådade Elsa Beskows förtrollande upprepningar i 
”Sagan om den lilla lilla gumman” våra tids småbarnsböcker där pek-
boken förmodas stå för den allra enklaste formen av berättande. Men 
hur är det egentligen med detta i dag?
Efter att ha bestigit en alptopp av nyutkomna pekalster är mitt intryck 
splittrat. Pekboken modell 2012 är nämligen ofta betydligt mer kom-
plex, för att inte säga yvig, än till exempel den stramt geniala ”Nalle” 
från 1949 av Grete Janus Hertz (hon som även skrev om den berömde 
”Strit”). ”Nalle” har tryckts i en rad nyutgåvor och kan, med sin enkla 
form där var sida uppvisar ett enstaka föremål, sägas utgöra själva 
”urpeket”: En nalle som småningom tilldelas ett par byxor, en stol, ett 
bord, en kopp och så vidare. Less is more.
Sedan dess har definitivt något hänt med pekbokens ämnesval och 
utformning. Måhända har de små böckerna nu blivit självklara sälj-

koncept där förlagen anser sig kunna proppa in allt möjligt oavsett 
”peknivå”.
Eller så har begreppet pekbok på ett olyckligt vis kommit att vidgas 
att också inkludera till exempel konstpedagogik, puffar för barn-tv-
serier (”Bolibompadraken ska gå ut” R&S), intron till kända barn-
boksfigurer (”Nicke Nyfiken på bondgården” R&S och ”Mumin leker 
tittut” Alfabeta) och något för bebisar så främmande som dinosaurier 
(”Hej Dino” BonnerCarlsen). Bland annat. Oftare ansträngda försök 
att sälja på kända figurer än att verkligen vilja undersöka och utveckla 
pekbokens sparsmakade estetik.
Det pedagogiska anslaget är dock i princip genomgående. När forska-
re, i samtidens allmänna prestationsrus, undersöker inlärningsförmå-
gan även hos mycket späda barn, vill förstås inte förlagen vara sämre.
Oändligt många pekböcker handlar om djur. Det är inget nytt fenomen, 
vid sidan av haklappar, pottor, nappar, muggar och bollar är förmod-
ligen just hundar, ankor, kor och bilar förstås, de mest förekommande 
pekboksmotiven. Det handlar naturligtvis om igenkänning även om 
smååringars förmåga att relatera till kossor och grisar lär ha reducerats 
avsevärt i takt med urbaniseringen. Men ändå, husdjur är roliga att se, 
härma och, som i flera nya pekböcker, lyssna till.
”Nyfikna öron” kallar Rabén & Sjögren sin serie av från franska Galli-
mard lånade titlar som ”Husdjur”, ”Fåglar”, ”Djungeldjur”, ”Bondens 
djur” med flera. Gallimard är sedan länge innovativa i sin utgivning av 
läckra faktaböcker. ”Nyfikna öron” med märket ”peka – lyssna” hör 
definitivt till hybriden bok-sak. När man väl rivit av batteriförseg-
lingen är det fritt fram att blädderlyssna. Varje uppslag har ett enkelt 
avbildat djur, alla försedda med knapp där nyfikna fingrar kan trycka 
fram diverse ljud och läten.
För pekboksbotanisten uppstår snart frågan vem det är som avgör 
huruvida en titel ska anses vara pekbok eller inte, upphovspersonen 
eller förläggaren? Och vem är det sedan som bestämmer att somliga 
smååringsböcker ska bolstras i kartong medan andra tillåts vara ”tunn-
bladingar”? Någon konsekvent linje står inte att finna. Anna Ribbings 



och Maria Nilsson Thores ”Titta här” (Rabén & Sjögren) har förvisso 
en sparsmakad text på sina enkla bilderboksuppslag : ”Titta fågeln. 
Fågeln flyger… i luften.” Men den är ändå mer lämpad för en ettåring 
än mången av de klunsigare kartongböckerna. Detsamma kan sägas 
om Boel Werners ”Hej då mössan!” från Opal, med en också för små 
barn begriplig dramaturgisk tråd.
Till vem förlaget Lagenskiöld riktar sig med ”Min första bok om Ernst 
Billgren” är däremot en gåta. Visserligen är omslaget åldersmärkt 0–
113 år, men det gör ingen klokare. Här har vi nu en kartongkloss med 
ett tiotal uppslag som vart och ett återger ett utsnitt ur någon av Bill-
grens verk. Under målningen ”Unionen” lyder texten: ”En färg Ernst 
Billgren ofta målar i är oljefärg. Den tar jättelång tid på sig att torka. 
Men vart är färgkluddarna på väg? Och vad gör man på ett slott?”
Svara på det den som kan. Såväl 0- som 113-åringen skiter förmodli-
gen fullkomligt i saken.
Befriande enkelt beskriver dock Kenneth Andersson det lilla barnets 
universum. Till exempel då i ”Lilla Godnattboken”, Alfabeta. Det be-
höver inte vara svårare än så här: pyjamasen, spjälsängen, vällingflas-
kan, snuttefilten … ett efter ett leder uppslagen fram till att släcka lam-
pan. Och att förstås se sig själv i spegeln på sista kartongsidan: ”vem 
ska sova nu?”.
Som sagt, less is more. Men genialiteten i ”Lilla pussboken” från 2005 
har Kenneth Andersson ännu inte riktigt återuppnått.
Genom åren har en rad pekboksklassiker skilt ut sig från mängden: 
Max-böckerna av Barbro Lindgren, Kanin-bok-böckerna av Lena 
Anderson. ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm. ”Min!” av Pija 
Lindenbaum. Bland andra.
Och om pekbokskonsten kan jag bara konstatera; det verkligt enkla 
kräver en stor förmåga.

Pia Huss teater@dn.se “

“DN: s Pia Huss väljer årets bästa pekböcker

1. ”Jag vet! Vi leker”, Ingela P Arrhenius, Rabén & Sjögren. Enkel 
och självklar pekbok med minimalistisk humor. Distinkta bilder i klara 
färger där bekanta föremål som spis, docka, anka … sätts i rörelse när 
tigern vispar och haren bygger klosstorn.

2. ”A-B-C-D Råttan kokar te”, Emma Adbåge, Rabén & Sjögren. 
Mest för att den är så corny med sina komiska bilder till den enkla 
rimsagan. Gladläsning med läge för otaliga repriser.

3. ”Bilen säger brum”, Lotta Olsson & Charlotte Ramel, Bonnier 
Carlsen. Superenkla rim med liten twist till bilder vilka har det där 
extra som kan bädda för bokvänskap. Bonden i full traktorkarriär på 
den ena sidan och grisen på den andra. ”Traktorn säger putt, putt, putt. 
Rumpan säger prutt, prutt, prutt.”

4. ”Motsatser”, Julia Donaldson & Axel Scheffler, Alfabeta. Kufen 
Gruffalon får illustrera begreppet ”stor” i motsats till minimusen 
”liten”. En kavalkad av motsatta begrepp som ”långsam – snabb”, 
”glad – ledsen” och så vidare. Enkel pekboksdramaturgi med varmt 
bildspråk.

5. ”Vad säger klockorna?”, Anna Höglund, Rabén & Sjögren. Ett 
litet mästerverk från 2002 nu i nyutgåva. ”Vad säger?” ingår självklart 
i konversationen med en ettåring. Särskilt gillar jag att bollen säger 
”boll-boll-boll” och trädet säger ”f-f-f-f-f-f”.

6. ”Katt kan på morgonen”, Sanna Töringe & Kristina Digman, 
BonnierCarlsen. En handfull ord på varje sida och en aning mer 
komplicerad handling och bildkomposition. Ändå helt på smååringens 
nivå i det universum som utgörs av ett ”hemma”.   “
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DN 18 dec 2012:
Julböcker. Tomtegestalter i nya och klassiska julsagor
“Tomten älskar alla barnen – eller?”
“Att tomten skulle vara en jovialisk typ är en villfarelse, upptäck-
er Pia Huss när hon läser nya och gamla julböcker. Tomten är 
retro, hetero och ilsk.”

“Nej, tomten älskar inte alla barn. Därtill verkar de rödluvade typer jag 
råkat på i årets litterära tomtedyk vara alltför vresiga, stressade och i 
klar farozon för infarkt. Att tomten skulle vara så jovialisk är nog mest 
en villfarelse. Det är vi själva som älskar tomten, mer sällan tvärtom.
Men så ingår också tomten i hela den stora julorgien, det glöggosande 
event vi tävlar i att hata men ändå gärna använder likt en formel att 
besvärja vintermörkret med. Vi som är bekanta med julen vill säga, det 
gäller till exempel inte familjen Mumin som oförmodat väcks ur sin 
vintersömn och raskt konfronteras med fenomenet i novellen ”Granen”  
ur Tove Janssons ”Det osynliga barnet”:
Mamma, vakna, sa mumintrollet förskräckt. Nånting hemskt har 
hänt. Det kallas jul. Vad menar du, sa mamman och stack fram 
nosen. Jag vet inte riktigt, sa hennes son. Men ingenting är ordnat 
och nån har gått förlorad och alla springer omkring som tokiga. 
Kanske är det översvämning nu igen …
En av de mest kärleksfullt humoristiska skildringar av julens 
kollektiva galenskap och drag av offerrit som skrivits. Jag satsar en 
grötmandel på att novellen funnits med som inspirationskälla när 
författaren Ulf Stark och konstnären Eva Eriksson gemensamt 
fabulerade fram ”Jul i stora skogen” , en ovanligt älskansvärd och 
vresig saga om hur julen och tomten till slut, mot alla odds, kommer 
till kaninerna och de andra djuren i skogen.
Ulf Stark har byggt boken som en adventskalender med ett kapitel 
per dag till och med juldagen. Just den idén fungerar väl sådär efter-

som sagans delar är väl integrerade och berättelsen därför är roligast 
att läsa i ett svep. Men för övrigt är det här en vass historia befriande 
avskalad från religiösa övertoner. Visst anar vi den urgamla legenden 
om hur ängeln bebådar en födelse, men här är sagda dam mer av en 
ståupp-lucia hos den buttre tomten som bara vill vara i fred.
Lusseängeln dyker upp ur ingenting och påstår att tomten snart ska få 
två barn på halsen! Han protesterar vilt men icke: ”Ta en pepparkaka 
så du blir snäll”, säger hon. ”Aldrig i livet!” ryter han. Men vem 
stänger väl dörren för två små frusna kaninbarn en snöstormig kväll?
Precis som hos Tove Jansson slutar det med en jul i fröjd och gamman. 
Eva Erikssons illustration av granen i Stora Skogen är en varmt färg-
mättad parafras av den gran knytten får avnjuta genom muminfamil-
jens försorg. Och precis som i Mumindalen är knappast könsmakts-
ordningen något de inblandade allvarligt överväger att rubba. Såväl 
muminmamman som kaninmamman håller julens bestyr mellan sina 
tassar. Julhistorier är förbluffande samstämmiga över tid. Tomten är 
inte feminist, tyvärr.

I det avseendet tycks det som att själva jultraditionen har en, för-
hoppningsvis temporär, konserverande effekt inte uteslutande vad 
gäller könsroller, utan på hela vårt beteende. Plötsligt får också de 
värsta snabbmatsivrare en oemotståndlig lust att hugga gran, lägga in 
sill och koka knäck. Vi byter raskt ut senaste spellistan mot bjäller-
klang och änglakörer och raden av särskilda julböcker kan knappas 
kallas nyskapande.
Självklart är det i advent Sveriges äldsta sagosamling hajpas. Förlaget 
Semic annonserar på omslaget att den årliga utgivningen av ”Bland 
tomtar och troll” pågått sedan 1907. Innehållet är en mix av antikt och 
nyskrivet men också kaxiga författare som Ulf Nilsson och Ulf Stark 
underordnar sig sammanhanget. I årets utgåva är det endast i Ylva 
Karlssons ”Den sanna historien om Törnrosa” läsaren kan ana att här 
figurerar det flickor som aldrig tänker bli vare sig servitriser eller 
juleflickor åt någon tomtefar.



Vill man ha ett mer jämbördigt förhållande är det bättre att tassa ut i 
lagårn till Mamma Mu och Kråkan. Två egensinniga karaktärer vars 
styrkeförhållande förflyttar sig likt bubblan i ett vattenpass. Årets sam-
lingsvolym ”Stora boken om Mamma Mu och Kråkan” avslutas stil-
fullt med ”Mamma Mu och Kråkans jul” där Kråkan agerar sin egen 
tomte: ”God jul Kråkan från Kråkan”. Men som vanligt överraskas han 
slutligen av Mamma Mus juleglittrande fantasi och cow-power!
Om tomten kan man säga att han syns men faktiskt inte finns ändå. 
En lika osannolik uppenbarelse är Lisa Bjärbos Eddie i boken ”Eddie 
och julen”. Han har nämligen ett ordförråd som en ettåring men en 
tioårings motoriska färdighet. I Jesús Veronas bilder ter sig Eddie som 
en liten spenslig farbror i pappas famn. Helt okej, vi lever ju i julfanta-
sin och Eddie är en rätt fräsig bekantskap när han, i likhet med en stor 
del av västvärlden, har att förhålla sig till julfirande och tomtetänk. 
Hans slutreplik får väl ses som en hommage helt enkelt: ”Tomten kul. 
Mer tomte.”
Pia Huss teater@dn.se “

“Böcker som nämns i artikeln.
”Det osynliga barnet” av Tove Jansson Alfabeta
”Jul i stora skogen” Text: Ulf Stark Bild: Eva Eriksson Rabén & 
Sjögren
”Bland tomtar och troll” Semic
”Stora boken om Mamma Mu och Kråkan” Text: Jujja Wieslander
Bild: Sven Nordqvist Natur & Kultur
”Eddie och julen” Text: Lisa Bjärbo Bild: Jesús Verona Rabén & 
Sjögren

Pia Huss väljer mer julläsning.
Pekboksserien ”Ellen och Olle sjunger”
”Räven raskar över isen”
”Tre pepparkaksgubbar”

”Vi äro musikanter” Bild: Catarina Kruusval Rabén & Sjögren
Tre små kartongpärmade småbarnsböcker med vardera en gammal 
bekant julvisa och sånglek. Catarina Kruusvals bilder ger skjuts åt 
bläddersjungandet.
”Alvas jul”
Text: Pernilla Gesén Bild: Christina Alvner B Wahlströms
Pernilla Geséns Alva-böcker gör inga konstnärliga krumsprång men 
fungerar utmärkt för bokslukare i lågstadieåldern. I ”Alvas jul” 
beskrivs de tragikomiska vådorna när frånskilda föräldrar ska fira 
gemensam jul.
”Jul Pixi” Bonnier Carlsen
Visst, tomten är både retro och hetero i packen om tio små Pixiböcker i 
låda. Här finns såväl julpyssel som Jesu födelse i mikroformat. Coolast 
är dock Pernilla Stalfelts ”Tomten och tomtens bror”. Kul ettrigt, likt 
fransk senap på skinkmackan.
”Johans jul” Text: Eva von Zweigberk Bild: Birger Lundquist
Bonniers
Tänk om någon i dag kunde matcha denna bilderbok från 1947! Här 
lindyhopdansar DN-tecknaren Birger Lundquists bilder fram. Ironiskt, 
kul och oöverträffat. Texten – en fläkt ur det förflutna. Sök antikvariskt 
eller på biblioteket.
”Om julen – de bästa berättelserna” Lind & Co
Julberättelser bryter ofta allt vad ålderstänk heter. Ur denna samling 
kan man högläsa berättelser av Hjalmar Söderberg, Anton Tjechov, 
Hjalmar Bergman och H C Andersen. Bland annat.
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DN 27 dec 2012:

“Det var en gång ...”
Litteratur.
Strindbergår, Ibsenår och nu snart bröderna Grimm-år. 2013 är det 200 
år sedan Jacob och Wilhelm Grimm gav ut sin första folksagosamling 
med bland annat ”Rödluvan”, ”Snövit” och ”Hans och Greta”. I Tysk-
land har man redan tjuvstartat jubileet med en Grimmkongress som 
tog upp allt från brödernas påverkan på tysk grammatik till tysk 
nationsidentitet.
DN/The Guardian “



DN 29 dec 2012:
Kriminalhistoria. Ronny Ambjörnsson om deckarens yrkesroll

“Från spion till psykolog. Detektivens 
uppgift har alltid varit att utforska världens 
okända mörker”
Vid mitten av 1800-talet installerades gatubelysning i London och 
några andra större städer i England och Skottland. Medan Paris vid 
denna tid var känt som Europas lysande huvudstad hade London ett 
mörkare rykte. East End beskrivs i samtida reseskildringar som en 
djungel och jämställs med Afrika, vars inre vid denna tid ”upptäcktes”, 
kartlades och infogades i den expanderande civilisationens världsbild.
Henry Morton Stanleys ”I mörkaste Afrika” kom ut samma år som 
William Booths ”I mörkaste London”; den förre var upptäcktsresande 
och journalist, den senare general för Frälsningsarmén. Med sina skild-
ringar hoppades de kunna sprida kunskap om okända delar av vår 
värld, en vit kil in i mörkret.
Liksom Afrika hade London sina upptäcktsresande vilka till fots och i 
droska utforskade gränder och källarprång, en yrkeskategori som snart 
skulle bli lika omskriven som Stanley och Livingstone: detektiverna. I 
en grundlig studie, ”The ascent of the detective: Police sleuths in 
Victorian and Edwardian England” resonerar den israeliska historikern 
Haia Shpayer-Makov om de omständigheter som ledde fram till upp-
komsten av en ny sorts polis med helt andra uppgifter än de som tidi-
gare utgjort grunden för polisarbetet.
Polisens traditionella uppgift var att i första hand förhindra brott. Kon-
staplar i uniform skulle patrullera gatorna och med sin närvaro se till 
att inga brott begicks. Människorna skulle känna sig iakttagna; som så 

mycket annat vid den här tiden handlade polisarbetet i första hand om 
kontroll.
Vid mitten av 1800-talet ökade brottsligheten, eller rättare sagt: den 
fick andra och alltmer subtila former. Det räckte inte med att avskräcka 
och skrämma – redan vid århundradets början var nära två hundra brott 
belagda med dödsstraff. Detect betyder upptäcka, avslöja. Polisen 
måste lämna gatans trygghet och utforska grändernas mörker.
De nya poliserna, detektiverna, skulle fungera som ett slags spårhun-
dar, tolka tecken, följa osynliga spår och nosa sig fram. Det ger en 
rörlighet åt polisarbetet som inte fanns där tidigare, detektiven inträder 
i en fortlöpande berättelse, utformad av polis och press i gemenskap.
Shpayer-Makov visar hur detektiven som yrkeskategori växer fram i 
nära samarbete med tidningarna. Polisen tipsar pressen som samtidigt 
förser polisen med uppgifter. Gränsen mellan journalist och detektiv är 
mycket flytande.
I många av 1900-talets kriminalromaner är det också journalister som 
utför det grundläggande spaningsarbetet, som till exempel i Stieg 
Trenters romaner. I själva verket har naturligtvis journalist och detek-
tiv en hel del gemensamt. Båda är spioner i ett socialt gränsland. Det 
talas ofta om undersökande journalistik och i sina undersökningar 
måste reportern utveckla intervjumetoder och regler för sannolikhets-
resonemang som även detektiven måste följa.
I likhet med journalisten är detektiven civilklädd för att lättare smälta 
in i den miljö som skall undersökas. Reportaget ger polisarbetet 
offentligt erkännande, viktigt för att tillförsäkra polisen behövliga 
resurser. Scotland Yards detektiver utgjorde aldrig någon stor del av 
poliskåren, men deras utrymme i pressen ökade dramatiskt. Ur repor-
taget växte kriminal- och deckarlitteraturen; Charles Dickens började 



sin bana som kriminalreporter och brott spelar en viktig roll i hans 
romaner.
Brottshistorier var naturligtvis inte ovanliga före Dickens, de hade 
redan från början stort säljvärde, inte minst i form av skillingtryck. 
Men med detektiverna ändrade berättelsen form, den blev utdragen, 
spreds ut över flera tidningsnummer och skapade en spänning som 
hade med de olika stegen i lösningen av ett brott att göra. Det var inte 
handlingen som stod i centrum, utan resonemanget. Berättelsen 
intellektualiserades, samtidigt som spänningsmomentet fanns kvar.
Kombinationen är tydligt etablerad redan i en av genrens ursprungs-
berättelser, den om Sherlock Holmes olika bravader, återgivna av 
Conan Doyle. Sherlock Holmes löser de problem han ställs inför ge-
nom att tänka, helst ensam. Vid sidan av sina insatser för rättssam-
hället får han också demonstrera en ny mansroll med mindre muskler 
och mer hjärna (men inte så mycket hjärta).
Ur denna ursprungsberättelse utgår flertalet av 1900-talets klassiska 
engelska kriminalromaner, av författare som Dorothy Sayers, P D 
James och Elisabeth George. Det är en kompakt överklassvärld som 
möter bland detektiverna i dessa romaner.
Genrens hjältar har inte sällan adlig härkomst, som till exempel lord 
Peter Wimsey hos Sayers, Adam Dalgliesh och Thomas Lynley hos 
James och George. Som svar på en ofta framförd kritik har Dalgliesh 
och Lynley i senare romaner försetts med assistenter ur arbetarklassen, 
kvinnor givetvis (Kate Miskin och Barbara Havers).
Det svenska ”deckarundret” verkar ha sin grund i att den sociala mil-
jön redan från början är mycket bredare. Martin Beck och hans kolle-
ger befinner sig någonstans i mitten av samhället, och något liknande 
kan sägas om Kurt Wallander. De tvingas ibland till handling, men i 
stort sett är det resonemang som sätter fart på berättelsen. Till skillnad 

från de brittiska gentlemännen är de dock mer utsatta för allehanda 
depressioner och alkoholproblem.
Gemensamt för hela genren är förstås inriktningen på intrig och 
spänning, en inriktning med låg status i den litterära världen. Värde-
ringskriterier var länge yta och djup – intrig yta, psykologi djup – en 
metaforik som tycks hänga samman med moderniteten, inte minst 
1880- och 1890-talens naturalism och symbolism med dess kvasifilo-
sofiska intresse för psykiska djup. Zola avvisade med emfas intrig-
berättelsen.
Det verkar emellertid som om denna klyfta är på väg att överbryggas. 
En modern romanförfattare som Jonathan Franzén bekänner sin skuld 
till deckarförfattare som Maj Sjöwall och Per Wahlöö, och intrigen 
spelar en viktig roll även för en del yngre svenska författare.
Det förflutna flyttar samtidigt in i kriminalromanen och gör nuet 
bräckligt. Länge sedan begravda hemligheter vrider intrigen åt håll 
som det yttre händelseförloppet inte motiverar. Det ”inre” tar plats, 
deckaren blir psykolog. Och i filmens värld har Sherlock Holmes slutat 
tänka för att i stället skjuta sig ur besvärliga situationer. Genrerna 
flyter ihop.
Ronny Ambjörnsson  litteratur@dn.se “

“ Haia Shpayer-Makov ”The ascent of the detective” Oxford 
university press “
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DN 29 dec 2012:
Svenska Akademiens högtidssammankomst. Direktörstalet

“Att läsa en bok på nytt är att få syn på sig 
själv”
“Att läsa om böcker är en särskild njutning, och verk som inte tål 
att läsas om håller förmodligen inte måttet. DN Kultur publicerar 
här akademiledamoten Anders Olssons direktörstal.”

!I den statliga litteraturutredningen från i år kan man läsa att en fjärde-
del av de 15-åriga pojkarna i Sverige inte lyckas utveckla funktionell 
läsförmåga. Läslusten och läsförmågan har uppenbarligen minskat be-
tänkligt hos den unga generationen i vårt land, men om det är sant 
innebär det också att de går miste om en annan lust som jag här tänkte 
uppehålla mig vid: nöjet att läsa om det man en gång läst.
Vi tänker då oftast på att läsa om andras texter. Men det finns skäl att 
först fråga vad som händer när vi läser om oss själva. Det är, skulle jag 
vilja hävda, mycket svårt att läsa sig själv. Hur ser sambandet ut mel-
lan läsa och skriva, hur skall man alls kunna skriva om man inte kan 
läsa?
Alla författare vet vilken smärta omläsningen av det man skrivit kan 
vara. När vi skriver är vi ofta uppfyllda av stundens ingivelse, kanske 
får vi vårt infall nattetid eller i berusningens ögonblick. När vi vaknar 
upp är all genialitet borta; omläsningen är det grymma avslöjandets 
ögonblick. Romantikerna gjorde en myt av den spontana ingivelsen, 
där dikten intakt kunde stiga fram ur drömmen. Men i dag tror få på 
den engelske skalden Coleridge, när han i det berömda förordet till 
”Kubla Khan” beskriver dikten som en ren drömvision, framsprungen 
ur ett opierus. Även om drömmen skulle vara diktens källa, visar sig 

den färdiga texten nästan alltid vara ett resultat av arbete och vidareut-
veckling. Edgar Allan Poe och Baudelaire, som också använde droger i 
sitt skapande, betonar det metodiska hantverkets och därmed omläs-
ningens betydelse.
Det som är kännetecknande för den moderna litteraturen är att utforsk-
andet av jagets erfarenhet blir en del av skrivprocessen, som när 
Marguerite Duras talar om ”ett läsande utan slut”, något ”oceaniskt” 
som hon känner att hon delar med Marcel Proust.
Duras var tvungen att återvända till den smärtpunkt som förblev 
nerven i hennes skapande, och därför upphörde hon aldrig att skriva 
vidare på grundscenariot till sin tidiga roman ”Älskaren”. Att skriva 
och att läsa blir oskiljaktiga, som om pennan hade en egen blick.
Hur många av dem som i dag lägger ut texter på nätet har tid att läsa 
om vad de skrivit? I de sociala mediernas tid har hastigheten blivit en 
revolutionär kraft men också en fara för skrivandets halt; enligt en 
undersökning har 70 procent av alla webbsidor en livslängd på mindre 
än fyra månader. Men det var tio år sedan, och i dag har anspråksnivån 
sjunkit ytterligare i takt med att tempot har skruvats upp. Hur gör vi 
för att undgå förflackningen av det skrivna ordet?
En ofta återberättad legend är hur den romerske skalden Vergilius 
inledde dagen med ett slösande överflöd av verser för att sedan till-
bringa resten av dagen med att metodiskt ta bort rad efter rad. Den 
store 1700-talskritikern Samuel Johnson skulle senare identifiera två 
helt olika författartyper i den engelska traditionen: den som likt Ver-
gilius kritiskt läser om och utvecklar det skrivna och den som lämnar 
det åt sitt öde. Var befinner vi oss själva mellan dessa ytterligheter?
Ganska annorlunda är det att läsa om texter som andra skrivit. Då är vi 
friare och inte lika sårbara.



Att läsa om en bok som en gång betytt mycket för oss är en särskild 
njutning, därför att vi inte längre behöver ta reda på hur det skall gå. Vi 
är så förtrogna med handlingen att vi kan hänge oss åt detaljerna och 
hur det hela är gjort. Omläsningen kännetecknas av två ting: förtrogen-
het, men också överraskning. Vi kan lätt återkalla platsen och stäm-
ningen då vi första gången gick in i verket. Men stämningen kan lika 
lätt skingras, och ofta förvånas vi över att vi såg så lite eller så annor-
lunda under den första läsningen.
När jag för en tid sedan läste om Hermann Hesses verk, slogs jag av 
förändringen. Jag hade svårt för den andäktiga tonen i ”Siddhartha”, 
det kulturkritiska svärmeriet i ”Stäppvargen” och myten om särlingen 
som en missförstådd Kain i ”Demian”, tre berättelser som jag älskade i 
mina tonår. Jag hade uppenbarligen förändrats, men det hade också 
Hesse. Nu framträdde i stället mindre verk med oanad skärpa, och det 
slog mig hur han också gång på gång skrev om det smärtsamma 
scenariot i den tidiga uppväxtskildringen ”Under hjulet”. Hesse blev 
en ny författare för mig, där det som slog mig var förmågan att med 
största enkelhet i språket locka fram en väldig inre oro hos den unga 
människan, en känsla som sedan brutalt trängs bort av vuxenlivet.
Att läsa om är ett särskilt umgänge, och bara det faktum att vi läser om 
ett verk innebär att vi värdesätter det på ett särskilt sätt. Vi speglar oss 
i det, och den tidigare läsningen är alltid närvarande som en berikande 
motstämma. Men detta inre samtal utvidgas nästan alltid, och kanske 
särskilt när vi provoceras till en omvärdering – som jag gjorde i fallet 
Hesse. Vi jämför och går i närkamp med andras tolkningar, vilket gör 
omläsningen till en dialog med andra.
Vi kan naturligtvis läsa om ett verk med andra avsikter än att värdera 
det. Hur många återvänder inte till en passage i en helig skrift bara för 
att söka tröst, eller hur många har inte läst om ett äventyr med Tintin 

bara för att ha roligt en stund? Jag känner en ung dam som har läst om 
hela serien med Harry Potter åtta gånger.
Av detta förstår vi att omläsbarhet inte är ett tillräckligt villkor för 
litterärt värde, men det är säkert ett nödvändigt villkor för att ett verk 
skall kunna hållas för värdefullt. Vladimir Nabokov hävdar i sina 
föreläsningar om en rad västerländska klassiker, från Jane Austen till 
James Joyce, att ”egendomligt nog kan man inte läsa en bok: man kan 
bara läsa om den […] en aktiv och skapande läsare är en omläsare.” 
Själva arbetet med att läsa boken är ett hinder för att rätt kunna bedö-
ma värdet av den. Något ligger det nog i detta. Men lusten att läsa om 
måste också finnas. En klassiker, till exempel, är förslagsvis ett verk 
som inte bara kan läsas om, utan som inbjuder till det. Därför är en 
klassiker ett verk som tillhör många tidsåldrar.
För att uppnå litterärt värde måste ett verk tillfredsställa kravet på 
varaktighet; om en bok inte kan läsas om är den förmodligen inget 
högtstående arbete.
I sitt berömda företal till Shakespeareutgåvan 1765 reflekterar Dr 
Johnson över hur vi skall förhålla oss till det litterära omdömets för-
ändringar i en tid då kritiken rackar ned på de samtida diktarnas sned-
steg, alltmedan klassikerna i tanklös vördnad höjs till skyarna. I dag 
råder det motsatta förhållandet, där nuets värderingar dikterar villkoren 
för det kritiska samtalet. Men Dr Johnsons tankar är likväl aktuella.
När han skrev sitt företal hade ett sekel gått sedan Shakespeare dött, 
det mått som var själva kriteriet på litterär betydelse. Rivalitet, vän-
skapsband, tillfälliga opinioner, allt sådant hade blåst bort. Kvar var 
diktens förmåga att verka på eftervärlden, att, med Dr Johnsons ut-
tryck, ”please long”.
En som har insett omläsningens betydelse är den italienske författaren 
Italo Calvino. I en essä sammanfattar han i fjorton punkter de vikti-



gaste egenskaperna hos en klassiker. Det anmärkningsvärda är från-
varon av innehållsliga synpunkter. Som motivering för ett verks klassi-
kerstatus åberopas inte människans ”natur” eller ”mognad”, inte heller 
någon ideologisk nytta. Den viktigaste egenskapen är att kunna läsas 
om.
Hos Calvino är denna bekräftelse aldrig statisk, för honom är varje 
omläsning av en klassiker en upptäckt. Eftersom han, till skillnad från 
Dr Johnson, inte tror att litteraturen förmedlar någon djupare sanning, 
är klassikerns ställning långt osäkrare och underkastad historiens 
nyckfulla kast. Möjligheten finns alltid att värdesättningen fördröjs, 
uteblir eller förbyts i sin motsats.
Det är dock inte begreppet klassiker som intresserar mig mest här, 
eftersom en klassiker förutsätter många läsare i helst flera efterföljande 
generationer.
Men som enskilda läsare, vad återvänder vi till? Vissa texter blir vi 
helt enkelt inte kvitt, det kan räcka med en viss passage eller bild. 
Något dröjer kvar, obestämbart. När jag fick lust att läsa om Hesse var 
det inte därför att han är den mest läste tyskspråkige författaren under 
1900-talet, utan för att jag en gång känt ett tilltal som gick långt 
djupare.
När vi återvänder till en sådan röst i det förflutna kan omläsningen 
fungera som ett identitetsskapande minne. Den skapar kontinuitet i 
våra liv genom att binda samman spridda delar av våra flyktiga jag. 
Också när vi är oeniga med oss själva kan omläsningen ge våra liv 
resonans och riktning.
Hur denna röst når oss är ofta en gåta, eftersom den inte tycks bry sig 
om några givna värdeskalor. Jag erinrar mig några underbara ord från 
Gunnar Björlings samling ”Luft är och ljus” som rör vid själva 
språkets hjärtpunkt: att återkalla poesins röst ur förstumningen. I 

Björlings dikt är rösten först knappt urskiljbar, sedan kommer den, allt 
ivrigare. Den stiger plötsligt upp ur det förflutna med återkomstens 
starka budskap. Han skriver:
[…] nu är det tyst
jag hör ingen andning.
Men jag hör dock en röst
alltid barns röst
en innerlig röst
utan avsikt,
det enda
: kom, och kom snart
kom tillbaka!
Ur de böcker som vi helst läser om kan vi höra en sådan maning. Att 
inte hörsamma den kan vi då erfara som ett svek mot oss själva. Det är 
bäst att lyssna och följa efter…
Anders Olsson “

“Anders Olsson blir vid årsskiftet direktör vid Svenska Akademien, en 
post som innebär att man leder sammankomsterna och som roterar 
halvårsvis mellan ledamöterna. Den tillträdande direktören håller 
traditionsenligt ett tal vid årets högstidssammankomst. Det återges här 
något förkortat. “
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I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i 
område 80.

Libris/SAB:
H  	
 Skönlitteratur 
H.07 	
Folkdiktning: allmänt 
Hbn 	
Nordisk skönlitteratur: samlingar 
Hc 	
 Svensk skönlitteratur 
Hd 	
 Övrig nordisk skönlitteratur 
He 	
 Engelsk skönlitteratur 
Hf 	
 Tysk skönlitteratur 
Hg 	
 Nederländsk skönlitteratur
Hh 	
 Romansk skönlitteratur 
Hi 	
 Italiensk skönlitteratur 
Hj 	
 Fransk skönlitteratur 
Hk 	
 Spansk skönlitteratur 
Hl 	
 Portugisisk skönlitteratur 
Hm 	
 Slavisk och baltisk skönlitteratur 
Hn 	
 Keltisk skönlitteratur 
Ho 	
 Grekisk och latinsk litteratur 
Hp 	
 Indisk litteratur         
Hq 	
 Iransk litteratur 
Hr 	
 Övrig indoeuropeisk litteratur  
Hs 	
 Semitisk litteratur 
Ht 	
 Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk 
Hu 	
 Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur 
Hv	
 Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk 
Hx	
 Övrig skönlitteratur  
Hy 	
 Skönlitteratur på konstgjorda språk 
Hå 	
 Skönlitteratur på teckenspråk 
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89) 
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Från Sven Wimnell 050206 + 100201+ 100211.
SW-klassifikationssystem med inlagda: Libris/SAB, sverige.se 2008, 
SCBs forsk-ningsämnen, CPV 2003 för varor och tjänster, SNI 
arbetsställen 1998, SSYK 96 yrken, SUN 2000 utbildningar, SPIN 
2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007.
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82 Engelsk skönlitteratur o d. 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 82. DK 82) 
Skönlitteratur på språk enligt 802.
802: 8020 Engelska.

83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 83. DK 83)                     
Skönlitteratur på språk enligt 803.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska. 
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska. 
80399 Gotiska. Östgermanska.

84 Fransk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 84. DK 84)                        
Skönlitteratur på språk enligt 804.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490 
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.

85 Italiensk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 85. DK 85) 

Skönlitteratur på språk enligt 805.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Räto-
romanska. Ladin.

86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 86. DK 86) 
Skönlitteratur på språk enligt 806.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 
Portugisiska. 80699 Galiciska.

87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 87. DK 87)                     
Skönlitteratur på språk enligt 807.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.

88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 88. DK 88) 
Skönlitteratur på språk enligt 808.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862 
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska. 
80883 Lettiska.

89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 89. DK 89) 
Skönlitteratur på språk enligt 809.
809:   Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809    Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. 
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          (Med undantag av under 803 / 808 klassificerade språk).
8092: Semitiska språk. 
8093: Hamitiska språk. 
8094: Ural-altaiska språk mm. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 	
                             
          8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 809455 Lapska.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 
8096: Afrikanska språk.  Negerspråk i USA. 
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. 
          (Utom engelska, spanska, franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.

DC:
810 amerikansk litteratur på engelska (Placeras på 82) 
811 Poetry
812 Drama
813 Fiction
814 Essays
815 Tal
816 Brev
817 Satir & humor
818 Diverse skrifter
819 Ej tilldelad eller inte längre används

820 Engelska & Old English litteratur
821 engelsk poesi
822 English drama
823 English fiction
824 engelska essäer
825 engelska tal
826 engelska bokstäver
827 English satiren & humor
828 engelska diverse skrifter
829 Old English (Anglo-Saxon)

830 tyska och relaterade litteraturen
831 tyska diktning
832 Tyska drama
833 tyska fiktion
834-tyska uppsatser
835 tyska tal
836 tyska bokstäver
837 tyska satiren & humor
838 tyska diverse skrifter
839 Andra germanska litteraturen
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840 litteraturer för romanska språk
841 franska diktning
842 Franska dramat
843 franska fiktion
844 franska uppsatser
845 franska tal
846 franska bokstäver
847 franska satiren & humor
848 franska diverse skrifter
849 occitanska & katalanska litteraturen

850 Italienska , Rumänska , rätoromanska
851 italienska diktning
852 italienska drama
853 italienska fiktion
854 italienska essäer
855 italienska tal
856 italienska bokstäver
857 italienska satiren & humor
858 italienska diverse skrifter
859 rumänska & rätoromanska

860 spanska & portugisiska litteraturen
861 Spanish poesi
862 Spanish drama
863 Spanish fiktion
864 spanska essäer
865 spanska tal
866-spanska bokstäver
867 Spanish satiren & humor
868 spanska diverse skrifter
869 Portugisiska litteraturen

870 Italic litteratur; Latin litteratur
871 latinsk poesi
872 Latin dramatiska Poesi & drama
873 Latin episka Poesi & fiction
874 Latin lyrik
875 latinska tal
876 latinska bokstäver
877 latin satiren & humor
878 latinska diverse skrifter
879 litteraturer andra Italic språk

880 Greklands litteratur, klassisk grekiska
881 Klassisk grekisk poesi
882 Klassisk grekiska dramat
883 Klassisk grekisk episka Poesi & fiction
884 Klassisk grekisk lyrik
885 Klassisk grekiska tal
886 Klassisk grekiska bokstäver
887 Klassisk grekisk satiren & humor
888 klassiska grekiska diverse skrifter
889 Modern grekisk litteratur

890 litteraturer andra språk
891 East Indo-europeiska och Celtic
892 Afro-asiatiska litteraturen semitiska
893 Icke-semitiska Afro-asiatiska litteraturen
894 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
895 litteraturer av East & Sydostasien
896 afrikanska litteraturen
897 nordamerikanska infödda litteratur
898 sydamerikanska infödda litteratur
899 Andra litteraturen

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_poetry&usg=ALkJrhgntW1aXAbiP0Q2cggERUPztbjO6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_poetry&usg=ALkJrhgntW1aXAbiP0Q2cggERUPztbjO6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Occitan_literature&usg=ALkJrhggR1WB8PstbkezSJ49tNlQUgh_-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Occitan_literature&usg=ALkJrhggR1WB8PstbkezSJ49tNlQUgh_-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_literature&usg=ALkJrhgI07S8EZdx_XcVvZjo2QRjZ9uTsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_literature&usg=ALkJrhgI07S8EZdx_XcVvZjo2QRjZ9uTsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_literature&usg=ALkJrhiNAs9_gPaxa7BJ4ZSGyghpVhp4ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_literature&usg=ALkJrhiNAs9_gPaxa7BJ4ZSGyghpVhp4ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_literature&usg=ALkJrhhBFW8WVd2ElON4fIMfB0Bt8XxeCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_literature&usg=ALkJrhhBFW8WVd2ElON4fIMfB0Bt8XxeCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_literature&usg=ALkJrhgbb4J5fLh0mwF76KGEObPsIDMo7A#Romansh_and_Ladin_branch
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_literature&usg=ALkJrhgbb4J5fLh0mwF76KGEObPsIDMo7A#Romansh_and_Ladin_branch
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_poetry&usg=ALkJrhjrYwovZKcUOZA4zCsA9Ryd8DP-SQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_poetry&usg=ALkJrhjrYwovZKcUOZA4zCsA9Ryd8DP-SQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_literature&usg=ALkJrhh19UsCnTqQ5dz_dUSyxHSxOUppbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_literature&usg=ALkJrhh19UsCnTqQ5dz_dUSyxHSxOUppbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_poetry&usg=ALkJrhhPPB1uFxTIegaf_URXYZ3OZbKfxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_poetry&usg=ALkJrhhPPB1uFxTIegaf_URXYZ3OZbKfxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_literature&usg=ALkJrhi76nu4jIl9hOA6hQJ7q-KhGCyzaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_literature&usg=ALkJrhi76nu4jIl9hOA6hQJ7q-KhGCyzaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_poetry&usg=ALkJrhj5DXDL_qQrfxLuSzliP7EURasaww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_poetry&usg=ALkJrhj5DXDL_qQrfxLuSzliP7EURasaww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_literature&usg=ALkJrhgL6wWfg1X9aKswzZ1Z4GkdcTUARQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_literature&usg=ALkJrhgL6wWfg1X9aKswzZ1Z4GkdcTUARQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Greek_literature&usg=ALkJrhjSMSbQn-MgYiRLGsJit2JSOpz0VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Greek_literature&usg=ALkJrhjSMSbQn-MgYiRLGsJit2JSOpz0VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_literature&usg=ALkJrhiYbsUGZdb-sSdxYvPd_Jvgqz1xQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_literature&usg=ALkJrhiYbsUGZdb-sSdxYvPd_Jvgqz1xQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages&usg=ALkJrhg2WZhxjVdLDqCvRBxJffJ9nAevtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages&usg=ALkJrhg2WZhxjVdLDqCvRBxJffJ9nAevtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages&usg=ALkJrhhriAKLhQfS1t7_25PzrVpgykpy0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages&usg=ALkJrhhriAKLhQfS1t7_25PzrVpgykpy0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ural%25E2%2580%2593Altaic&usg=ALkJrhi2d35vlkI8ZInnSeX13wOyjHBcQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ural%25E2%2580%2593Altaic&usg=ALkJrhi2d35vlkI8ZInnSeX13wOyjHBcQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleosiberian&usg=ALkJrhivvSYNSEIHbXu6jJichqRQNiSzlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleosiberian&usg=ALkJrhivvSYNSEIHbXu6jJichqRQNiSzlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples&usg=ALkJrhg12EO5jMzM06hQ9EAcNgunTC0Ycg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples&usg=ALkJrhg12EO5jMzM06hQ9EAcNgunTC0Ycg


9 Saklitterärt. Allmän geografi, 
allmän historia. Biografi.

Innehåll och länkar till hemsidan:

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 

SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 

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

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.

(DK (05), 07, 08, (04) )

Libris/SAB:
B  	
 Allmänt och blandat (Del. Delar även på 	
 	

	
 103,109,70,73,7951,7959)
Bb 	
 Allmänna samlingsverk 
Bd 	
 Allmänna tidskrifter och allmänna serier 
Br 	
 Kommunikation, cybernetik, informationsteori
Bra 	
 Kommunikation 
Brb 	
 Cybernetik och informationsteori 
Bs 	
 Masskommunikation: allmänt
Bs- 	
 Särskilda länder och områden 
Bsi 	
 Indoktrinering och propaganda 
Bt 	
 Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia) 
Ä   	
 Tidningar 
Äc 	
 Sverige 
Äd	
 Övriga Norden 
Äe 	
 Brittiska öarna (Storbritannien) 
Äf 	
 Mellaneuropa 
Äg 	
 Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Äh	
 Schweiz 
Äi 	
 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
Äj 	
 Frankrike och Monaco 
Äk	
 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 

Äl 	
 Portugal                 
Äm 	
 Östeuropa 
Än 	
 Balkanländerna   
Äo  	
 Asien 
Äp 	
 Afrika                    
Äq  	
 Amerika 
Är 	
 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
	
 Mikronesien) 
(DK (05), 07, 08, (04) ) 

Från 01d: (DC DK)
SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) ) 

905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar. I den mån 
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor. 
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052 
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d. 
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska 
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk.
907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908 
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.

905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.

907 Tidningsväsen o d.Journalistik. Här avses det redaktionella 
innehållet o d.Tidningsväsen som ekonomisk verksamhet ingår i 655. 
Själva tidningarna och tidskrifterna o d ingår i 905.

908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i 
särskilt fack.
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(DK (05), 07, 08, (04) ) DC:
(DC, DK 93-99)DC:
900 Historia
900 Historia & geografi
901 Filosofi & teori
902 otilldelad
903 Ordböcker och upplsagsverk
904 Insamlade konton evenemang
905 Seriepublikationer
906 Organisationer och hantering
907 Utbildning, forskning, ämnen
908 När det gäller olika typer av personer som
909 Världshistorien

050 Tidningar, tidskrifter och serier
050 Allmänna seriepublikationer
051 Seriella på amerikansk engelska
052 Seriella på engelska
053 Seriella på andra germanska språk
054 Seriella på franska, occitanska & katalanska
055 På italienska, rumänska och besläktade språk
056 Seriella på spanska och portugisiska
057 Seriella i slaviska språk
058 Seriella på skandinaviska språk
059 Seriella på andra språk
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DN 18 maj 2012:
Framtidskommissionen.
”Därför måste vi tala mer om hur medierna 
utvecklas”
“ Utmaning för framtiden. Framtidskommissionen ska på rege-
ringens uppdrag identifiera framtida samhällsutmaningar. En av 
dessa är medielandskapets förändringar. De har ökat möjligheter-
na att ta del av nyhetsmedier, men också gjort det enklare att und-
vika dem och söka sig till medier som bekräftar åsikter och för-
domar. Medieutvecklingens betydelse för demokrati och social 
sammanhållning måste diskuteras mycket mer, skriver Jesper 
Strömbäck. “

“Förra året tillsatte regeringen en Framtidskommission med uppdraget 
att identifiera framtidens samhällsutmaningar. En av dessa utmaningar 
handlar om medielandskapets förändringar och dess betydelse för den 
politiska åsiktsbildningen, det politiska deltagandet, den sociala 
sammanhållningen och, ytterst, demokratin.
Att medielandskapet har förändrats dramatiskt under de senaste 
decennierna är ingen nyhet. Public service-monopolet har brutits, anta-
let radio- och tv-kanaler har ökat dramatiskt, sändningstiderna i eter-
medierna har ökat kraftigt, och internet har tillkommit och blivit en 
integrerad del av våra liv. I dag finns det en närmast obegränsad till-
gång till nyheter och information från olika delar av världen. Aldrig 
har tillgången till information varit lika omfattande som nu. Aldrig har 
valfriheten varit lika stor.
Den här utvecklingen är på många sätt oerhört positiv, men den inne-
bär också stora utmaningar. Det gäller inte minst eftersom medierna 
och människors medieanvändning påverkar deras verklighetsbilder, 
åsiktsbildning och, i förlängningen, politiska beteenden. Vilka medier 
och typer av medieinnehåll människor tar del av kan därför få stor 

betydelse.
Ett antagande i de flesta diskussioner kring demokratin är att den 
förutsätter att människor är relativt informerade. Utan kunskaper är det 
svårt att på ett genomtänkt sätt ta ställning i samhällsfrågor. Ett annat 
antagande är att en fungerande demokrati förutsätter att det råder 
relativt stor jämlikhet vad gäller politiska kunskaper och politiskt 
deltagande. Annars riskerar vissa grupper att representeras sämre än 
andra. Ett tredje antagande är att en fungerande demokrati förutsätter 
att människor har relativt gemensamma verklighetsbilder. Annars blir 
det svårt att föra en meningsfull politisk debatt. Idealt sett spelar 
nyhetsmedierna här en viktig roll genom att tillhandahålla sådan 
information som människor behöver för att ta ställning i samhälls-
frågor och genom att fungera som en gemensam arena för politisk 
debatt.
För att detta ska fungera krävs dels att medierna tillhandahåller sådan 
information som människor behöver för att kunna ta ställning i sam-
hällsfrågor, dels att det inte råder allt för stora klyftor mellan grupper 
när det gäller nyhetskonsumtionen.
Inte minst ur det senare perspektivet innebär medieutvecklingen en 
utmaning. Ska man förklara människors medieanvändning och andra 
beteenden visar forskning att kombinationen av tre faktorer är helt 
centrala: möjligheter, motivationer och förmågor. Ett ökat utbud av 
medier leder därför till ökade skillnader i nyhetskonsumtion genom tre 
mekanismer. För det första, ju större medieutbudet är, desto mer 
selektiva tvingas människor vara när de väljer mellan medier och olika 
typer av medieinnehåll. För det andra, ju mer selektiva människor 
tvingas vara när de väljer medier och olika typer av medieinnehåll, 
desto större betydelse får deras individuella motivationer. För det 
tredje, ju större betydelse människors individuella motivationer får, 
desto större blir skillnaderna i mediekonsumtionen.
Att detta inte bara är ett teoretiskt resonemang visas av både svensk 
och amerikansk forskning. I en ny studie som kommer att publiceras i 
International Journal of Public Opinion Research undersöker jag till-



sammans med Monika Djerf-Pierre, Göteborgs universitet och Adam 
Shehata, Mittuniversitetet, hur medieanvändningen har utvecklats 
sedan 1980-talet och sambandet mellan människors nyhetskonsumtion 
och deras politiska intresse. Studien är baserad på SOM-undersök-
ningarna och sträcker sig över perioden 1986 till 2010.
Resultaten är tydliga. För det första visar de att skillnaderna i medie-
konsumtion mellan olika människor ökar. För det andra visar resul-
taten att två grupper ökar i storlek. Det handlar dels om nyhetssökarna, 
de som är storkonsumenter av nyhetsmedier, dels om nyhetsundvikar-
na, de som sällan eller aldrig tar del av nyhetsmedier. Andelen nyhets-
sökare har ökat från cirka 11 procent till knappt 18 procent, medan 
andelen nyhetsundvikare har ökat från 6 till 15 procent. Studerar man 
utvecklingslinjen kan båda grupperna förväntas öka ytterligare i 
storlek under de kommande åren. För det tredje visar resultaten att 
människors politiska intresse betyder allt mer för att förklara hur 
mycket de tar del av olika nyhetsmedier.
Resultaten illustrerar att förändringarna av medielandskapet har ökat 
möjligheterna att ta del av nyhetsmedier, men också att det har blivit 
enklare än någonsin att undvika dem. Det har uppstått ett paradis för 
de som verkligen är intresserade av olika nyheter om politik och 
samhälle, samtidigt som det har det uppstått ett helt annat paradis för 
de som saknar sådant intresse.
Kombinerar vi detta med forskning kring sambanden mellan nyhets-
konsumtion, politiska kunskaper och politiskt deltagande, och om 
mediernas effekter på människors åsikter och verklighetsuppfattningar, 
kan den här utvecklingen förväntas leda till ökade klyftor när det gäller 
såväl politiska kunskaper som politiskt deltagande.
Utvecklingen kan också förväntas leda till allt större skillnader mellan 
olika grupper när det gäller hur de uppfattar verkligheten. Den gemen-
samma offentligheten krymper. I takt med att människors motivationer 
får större betydelse för deras medieanvändning ökar samtidigt utrym-
met för olika nischmedier, inte minst på internet. Människor kan i allt 
högre utsträckning söka sig till medier som bekräftar deras åsikter, 

fördomar och verklighetsbilder. Det i sin tur riskerar att leda till en 
ökad polarisering och balkanisering av offentligheten.
Den här utvecklingen är en utmaning både för att den påverkar demo-
kratin och dess sätt att fungera, för att det är någonting som politiken 
förr eller senare måste förhålla sig till, och för att det inte finns några 
självklara svar på vad som bör göras. Om vi inte hittar sätt att möta 
den riskerar vi dock att hamna i en situation liknande den i USA, där 
kunskaps- och deltagandeklyftorna är mycket större än i Sverige och 
där den politiska polariseringen har lamslagit både den politiska de-
batten och det politiska systemets förmåga att hitta lösningar på 
viktiga samhällsproblem. Ur Framtidskommissionens perspektiv är 
frågan om medieutvecklingen och dess betydelse för demokratin och 
den sociala sammanhållningen därför en fråga som behöver diskuteras 
mycket mer än vad som hittills har skett.

Jesper Strömbäck, huvudsekreterare i regeringens Framtidskommis-
sion, professor i politisk kommunikation och journalistik, Mittuni-
versitetet “

“I korthet. Mediernas utveckling
Medielandskapets utveckling innebär stora utmaningar. Bland annat 
förutsätter en fungerande demokrati att människor har relativt gemen-
samma verklighetsbilder.

En ny studie visar att skillnader i människors mediekonsumtion ökar. 
Det är en utveckling som kan förväntas öka klyftorna när det gäller 
såväl politiska kunskaper som politiskt deltagande.

Ur Framtidskommissionens perspektiv är medieutvecklingens betydel-
se för demokrati och social sammanhållning en fråga som behöver 
diskuteras mycket mer.”



DN 8 juni 2012:
Medieetik.

”Meddelarskydd även för journalister”
“ Även medierna behöver granskas. Ett meddelarskydd för medie-
anställda skulle göra det lättare att uppdaga mutbrott och andra 
former av ersättning för till exempel artiklar. Inget tyder dock på 
att medierna är redo att acceptera ett meddelarskydd i den egna 
branschen, skriver Claes Sandgren, professor i civilrätt. “

“År 2008 mördades tioåriga Engla. Sedan polisen förhört den man som 
våldtagit och mördat henne kunde Expressen följande dag återge för-
hören ord för ord. Den vägen fick de anhöriga veta vad som hänt. 
Samma slags läckor inträffade sedan Lisbet Palme hörts om mordet på 
sin man, statsminister Olof Palme.
Mot den här bakgrunden frågar man sig vad Tidningsutgivarna (TU) 
anser om ett utbyte, där offentliga tjänstemän såsom poliser tjänar 
pengar på att svika sin tystnadsplikt och tidningen gör sig en lönsam 
affär. Det får vi veta på DN Debatt (17/12 2011), där TU utan förbehåll 
försvarar betalningarna: ”Varför skulle det inte vara rätt att betala 
ersättning? Det är att betrakta som ett expertarvode?”
Expertarvode – det är alltså så tidningarna betraktar köp av hemlig 
information. Man frågar sig om det är den sjaskigare delen av pressen 
som är bestämmande för Tidningsutgivarnas policy, särskilt som 
betalningarna kan vara mutor. Att fem brittiska journalister gripits 
misstänkta för mutbrott därför att de betalat poliser i utbyte mot 
information påminner om det. Att tidningarna vägrar att upplysa om 
hur vanliga ersättningarna är och med vilka belopp står i talande 
kontrast till de krav på öppenhet som de ställer på andra maktcentra. 
Inte heller Journalistförbundets handlingsprogram tar avstånd från köp 

av information såsom intervjuer. Till exempel fick modern till Tony 
Olsson, dömd för polismorden i Malexander, 100 000 kronor för en 
intervju i Aftonbladet, enligt Elisabeth Åsbrinks bok ”Smärt-
punkten”  (s 226).
Det räcker att gå till norska medier för att möta en motsatt inställ-
ning. De förstår att sådana betalningar kan inverka negativt på polis-
arbetet, till exempel därför att förhörspersoner påverkas eller vägrar 
medverka. Eller att poliser kan lockas att göra förhör medieintressanta, 
göra omotiverade utredningar, spektakulära hämtningar och så vidare.
Det leder också till att flödet av information till medierna snedvrids 
och att meddelare frestas att ”förbättra” informationen. Betalningarna 
strider mot syftet med meddelarskyddet och går ut över mediernas 
trovärdighet.
Med en predikants iver slår medierna vakt om meddelarskyddet, det 
vill säga principen att bland andra offentligt anställda som lämnar 
uppgifter till medierna ska ha rätt att vara anonyma och inte få efter-
forskas av sina arbetsgivare.
Bra så, det underlättar mediernas granskning av makten. På samma 
sätt borde väl anställda hos medierna själva ha ett meddelarskydd, så 
att en granskning även av ”den tredje statsmakten” underlättas? Det 
vore särskilt angeläget som det lagstadgade skyddet för enskildas inte-
gritet är så svagt i Sverige. Inget tyder dock på att medierna accepterar 
ett meddelarskydd i sin egen bransch.
Ett meddelarskydd för de medieanställda skulle nämligen göra det 
lättare att uppdaga ”expertarvoden”, mutbrott och andra tvivelaktiga 
arbetsmetoder; tagande av muta, bjudresor och andra former av 
ersättning för artiklar; förvanskade intervjuuttalanden och vinklade 
reportage; oacceptabla arbetsförhållanden och annat.



Som ett värn mot övertramp hänvisar medierna i stället till sina etiska 
regler. Medierna har dock nogsamt sett till att de etiska reglerna inte 
berör deras arbetsmetoder. Det är till exempel inte oetiskt av en tidning 
att betala en polis som läcker ett hemligt förhör ens om betalningen är 
straffbar. Inte heller journalisternas yrkesregler säger något om detta. 
Till det kommer att en tidning som fälls för brott mot reglerna inte 
behöver utge någon ersättning till den drabbade oavsett hur mycket 
tidningen tjänat på regelbrottet.
Så vad kan göras?
• Om journalistik inte ses som vilken vara som helst och om medierna 
betraktas som en makt i samhället med ett demokratiskt uppdrag, bör 
meddelarskyddet omfatta deras anställda och uppdragstagare. Undan-
tag skulle dock göras för att skydda källor och viktiga affärshemlig-
heter.

• De etiska reglerna bör omfatta mediernas metoder att skaffa informa-
tion.
•Om exempelvis en tidning fälls för brott mot de etiska reglerna bör 
den drabbade få ersättning av den ansvarige utgivaren.
•För att underlätta för läsarna att bedöma en artikel bör tidningarna 
upplysa om betalningar: ”Vi har betalat X kr för förhöret med Y:s 
misstänkte mördare.”
•En intervjuperson vars uttalanden klippts bör få tillgång till råmateri-
alet så att han kan påvisa förvanskningar.
Organisationen Transparency International – som arbetar med att 
kartlägga och motverka korruption – rekommenderar att alla anställda 
som slår larm om oegentligheter ska ha ett lagstadgat skydd. Norge är 
ett av de länder som följer den rekommendationen, varför norska 
arbetsgivare, till exempel på medieområdet, kan ådra sig skadestånds-

rättsligt och straffrättsligt ansvar om så kallade whistleblowers drabbas 
av repressalier.
Den svenska regeringen har inte tagit något motsvarande initiativ, trots 
att riksdagen enhälligt beställde en utredning om detta för 15 månader 
sedan.

DN Debatt 8/6 2012
Claes Sandgren, professor i civilrätt, orförande för institutet mot 
mutbrott. “

“I korthet. Förslagen
Låt även journalister och andra medieanställda omfattas av 
meddelarskyddet. Det skulle underlätta uppdagandet av mutbrott och 
andra tvivelaktiga arbetsmetoder i branschen, skriver Claes Sandgren, 
professor i civilrätt.
Några av hans förslag:
Medieanställda som slår larm om oegentligheter ska ha ett lagstadgat 
skydd.
Om till exempel en tidning fälls för brott mot de etiska reglerna bör 
den drabbade få ersättning av ansvarige utgivaren.
Tidningarna bör upplysa läsarna om sina metoder. Till exempel: ”Vi 
har betalat X kronor för uppgifterna i den här artikeln.” 



DN 21 juni 2012:
Svenska journalister.
”Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och 
allmänhet”
“40-talisterna mest vänstervridna. Det ideologiska avståndet ökar 
mellan journalister och allmänhet i Sverige. Men den växande 
klyftan beror inte på att journalisterna gått till vänster utan på att 
väljare och folkvalda gått till höger, skriver Kent Asp, professor i 
journalistik. “

“Journalistkåren står ideologiskt klart till vänster om svenska folket. 
Och sedan slutet av 1980-talet har avståndet till medborgare och poli-
tiker blivit allt större.
Det är uppgifter som presenteras i boken Svenska journalister 1989–
2011 som publiceras i dag. Resultatet bygger på representativa enkät-
undersökningar med journalister, allmänhet och riksdagsledamöter 
som genomförts vid fem olika tillfällen under perioden 1988/89–
2010/11.
Undersökningen ger en unik bild av hur vänster-högerinställningen 
hos politikens tre huvudaktörer har utvecklats det senaste kvartsseklet. 
I den första undersökningen 1989 stod journalister inte lika långt till 
vänster som i dag. Men efter en vänstersväng 1994 handlar det därefter 
endast om marginella förändringar. Från mitten av 1990-talet har 
vänstervridningen av journalistkåren avstannat.
Samtidigt har medborgarna efter sin vänstersväng valåret 1994 succes-
sivt placerat sig allt längre till höger. Ledamöterna i Sveriges riksdag 
har också gått till höger.

I slutet av 1980-talet var skillnaden mellan riksdagsledamöter och 
journalistkår inte särskilt stor. De folkvalda stod då åsiktsmässigt 
närmre journalistkåren än väljarna. I dag står väljare och valda betyd-

ligt närmare varandra, och avståndet mellan journalister och folkvalda 
är i början av 2010-talet större än mellan journalister och allmänhet.
Vad ligger då bakom ”riksdagens högervridning”? Ledamöternas 
placering som grupp på vänster-högerskalan är självfallet beroende av 
partiernas styrka i riksdagen. Men ”högervridningen” beror inte på att 
borgerliga partier har en starkare ställning i riksdagen 2010 än 1988. 
Min analys av Riksdagsundersökningarna - val för val, parti för parti – 
visar att ledamöterna inom samtliga partier under perioden 1988-2010 
i genomsnitt placerar sig längre till höger på skalan, utom Moderaterna 
som har gått något till vänster. Det gäller ledamöterna i Folkpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna, men alltså även ledamöterna i 
vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Journalister placerar sig till vänster om väljarna oavsett vilket parti 
de sympatiserar med. Men det gäller i första hand journalister som 
sympatiserar med borgerliga partier och i betydligt mindre grad jour-
nalister som sympatiserar med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Journalister som sympatiserar med miljöpartiet (41 procent av kåren) 
är som ofta sägs likt vattenmelonen gröna utanpå och röda inuti. Men 
de är inte mer röda än vad Miljöpartister i allmänhet är. Att journalist-
kåren inte är åsiktsrepresentativ för allmänheten beror alltså till stor 
del på att ”borgerliga journalister” placerar sig betydligt mer i mitten, 
och inte så långt till höger som ”borgerliga väljare” gör.
I 2011 års undersökning placerade sig 63 procent av journalisterna till 
vänster om skalans mittpunkt (5), och 48 procent klart till vänster 
(skalsteg 0–3). Det finns dock skillnader mellan olika grupper av 
journalister. Kvinnliga journalister står mer till vänster än män, journa-
lister i Sveriges Radio och Sveriges Television står längre till vänster 
än journalister i dagspress och kommersiell radio och tv, och bland 
yngre journalister är andelen som placerar sig klart till höger dubbelt 
så stor som bland äldre journalister.
Kulturjournalister och 40-talister står klart längst till vänster i jour-
nalistkåren, medan ansvarig utgivare i press, radio och tv samt journa-
lister i arbetsledande position åsiktsmässigt är mer lika allmänheten.



De åsiktsskillnader som fanns i kåren för 20–25 år sedan var dock 
ännu större, men tycks ha suddats ut. Manliga journalister har gått till 
vänster, och därigenom åsiktsmässigt mer kommit att likna kvinnliga 
journalister.
Journalister utanför Stockholm liknar alltmer Stockholmsjournalister, 
journalisthögskoleutbildade har (relativt sett) gått åt höger, samtidigt 
som de med annan utbildning gått åt vänster. Och journalister som 
bevakar politik och samhälle har över tid gått något till höger, samti-
digt som nöjes- och sportjournalister gått till vänster. Den svenska 
journalistkåren framstår därför i dag som mer åsiktshomogen än i 
slutet av 1980-talet.
Åsiktsklyftan mellan journalister å ena sidan och allmänhet och poli-
tiker å andra sidan har alltså ökat kraftigt. Men det är en följd av att 
väljare och folkvalda sedan mitten av 1990- talet gått till höger, inte att 
journalister gått till vänster.
Kent Asp, professor i journalistik “

“Fakta
Artikelförfattarens slutsatser baseras på data från flera olika undersökningar.
Journalister
JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 
Göteborgs universitet).
Allmänheten
SOM-institutet (en undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet)
Riksdagsledamöter
Enkätundersökningar som genomförts vid statsvetenskapliga institutio-
nen, Göteborgs universitet, i samband med valen. De tillfrågade jour-
nalisterna och riksdagsledamöterna har fått placera sig på en skala med 
elva skalsteg där 0 står för ”långt till vänster”, 5 för ”varken vänster 
eller höger” och 10 står för ”långt till höger”. Frågan till allmänheten 
är konstruerad på samma sätt, men med fem skalsteg. De svarande har 
sedan delats in i tre grupper: klart till vänster, övervägande mitten och 
klart till höger för att göra undersökningarna jämförbara. “



10 juli 2012:
Pressetik.

”Tunga tidningars avhopp hotar TU:s 
pressetiska roll”
“Bonniertidningar går egen väg. Dagens Nyheter, Sydsvenskan 
och Dagens Industri lämnar branschorganisationen TU, Tidnings-
utgivarna. Beslutet innebär i sig en försvagning av TU och kan 
också få återverkningar på den frivilliga, pressetiska sanering vi 
har i Sverige, skriver före detta pressombudsmannen Pär-Arne 
Jigenius. “

“Dagens Nyheter, Dagens Industri och Sydsvenskan har meddelat att 
de skall lämna sin branschorganisation Tidningsutgivarna, TU. I för-
stone kan detta framstå som en skäligen ointressant detalj – några 
aktiebolag som hoppar av ett branschorgan.
TU är en av huvudmännen bakom den frivilliga, pressetiska självsane-
ringen i Sverige. Det är TU som finansierar och i praktiken möjliggör 
systemet med Allmänhetens Pressombudsman, PO, och Pressens 
Opinionsnämnd. Ett villkor för medlemskap i TU är att tidningen 
respekterar den pressetiska självsaneringen.
DN:s chefredaktör Gunilla Herlitz har meddelat att tidningen så att 
säga skall abonnera på PO:s tjänster. Det innebär att Dagens Nyheter 
och antagligen också Dagens Industri och Sydsvenskan erbjuder sig att 
betala en skälig andel av totalkostnaden för att driva det pressetiska 
systemet.
Hittills har PO tagit emot alla typer av klagomål mot periodisk press, 
oavsett om tidningen varit medlem i TU eller ej. Om självsaneringen 
skall vinna respekt måste den omfatta alla publiceringar. PO kommer 

rimligen att behandla anmälningar mot DN även om det är oklart om 
tidningen ekonomiskt bidrar till att driva systemet.
Detta att flera tongivande tidningar lämnar TU innebär i sig en för-
svagning av organisationen. En ny ordning där stora tidningar betalar 
sin andel direkt till PO:s huvudmannastiftelse betyder att den tidigare 
starka kopplingen mellan TU och PO/PON kraftigt försvagas. I den 
mån mindre tidningar tycker att DN slipper för billigt undan kommer 
pressens betalningsvilja för självsaneringen att minska. PO:s övriga 
huvudmän, Journalistförbundet, Publicistklubben och tidskrifterna kan 
se med obehag på denna utveckling. Det betyder att de förväntas 
betala mer.
Vissa Bonnierföretag kvarstår i TU. Mest påtagligt är att Expressen, 
som tidigare bekämpade PO Yrsa Stenius, kvarstår i TU som aktiv och 
intresserad medlem. Frågan om ett företag skall vara med i en bransch-
organisation som svarar för pressens självsanering borde rimligen vara 
ett utpräglat beslut för ägarna. Bolagsstämman och bolagsstyrelsen i 
ett tidningsföretag skall förvisso akta sig för att klampa in på ansvarige 
utgivarens domäner. Men i en av Sveriges största mediekoncerner 
tycks det vara den enskilda tidningsledningen ner på lokalbladsnivå 
som fattar beslut i denna genuina ägarfråga. Ett lokalblad lämnar, 
medan det andra är med, Dagens Nyheter tackar för sig medan Expres-
sen kvarstår som medlem i TU.
Situationen blir märkligare av att Bonniers på central nivå förklarar 
sig stödja branschorganet samtidigt som man låter sina tidningar välja 
olika vägar i denna principfråga. Om nu syftet i första hand är att göra 
besparingar – medlemskapet i TU har kostat mer än det smakat för 
stora tidningar – så borde Bonniers göra en maximal besparing genom 
att låta alla sina tidningar hoppa av.
Samtidigt som TU avlövas har en ny utgivarorganisation bildats i 
Sverige. TU omfattar främst tryckta tidningar medan den nya organisa-



tionen Utgivarna inrymmer alla kategorier av medieföretag. Här finns 
kommersiell tv (Nyhetsbolaget/TV4) och public service genom 
Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion samt natur-
ligtvis pressen genom TU och Sveriges Tidskrifter.
Detta kan framstå som ett kraftigt steg framåt, alla medieformer käm-
par sida vid sida för yttrandefrihet och fri journalistik. Enligt min me-
ning handlar det om en vackert tecknad papperstiger. Den nya utgivar-
organisationen skall bara agera i frågor där det råder enighet och sam-
syn. I princip har varje enskild medlem vetorätt. Naturligtvis går det 
att finna en minsta gemensam nämnare i ett allmänt försvar för medie-
friheten. Men det första man tangerar kontroversiella frågor som 
presstöd, tv-licens, reklamtidens längd och våldsinslag i kommersiell 
tv kommer särintressena att göra sig gällande.
FN:s säkerhetsråd brukar beskrivas som en otidsenlig institution 
med en förlamande vetorätt. Utgivarna blir till sin struktur närmast en 
parodi på säkerhetsrådet. Om allt kontroversiellt läggs åt sidan återstår 
en klubb för inbördes beundran och produktion av högstämd festtals-
retorik på temat att det är bra med yttrandefrihet.
Utgivarnas nya vd är enligt uppgift formellt tjänstledig i två år från sitt 
gamla jobb som TU:s vd. Det är en klok försiktighetsåtgärd. Problemet 
är bara att under tiden försvagas och förminskas TU. Och ingen vet om 
Pressombudsmannens och Opinionsnämndens övriga huvudmän mäk-
tar med att finansiera det självsanerande systemet.
I Storbritannien har PO/POn:s motsvarighet, Press Complaints 
Commission, lagts ned och nu förbereds ett mer reglerat och robustare 
system för att se till att pressetiken respekteras. Slutet på visan kan bli 
att svenska politiker inspireras av det brittiska exemplet.

Pär-Arne Jigenius, f d chefredaktör och f d Allmänhetenhetens 
Pressombudsman.”

“Branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, är en...
Branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, är en av huvudmännen 
bakom den frivilliga, pressetiska självsaneringen i Sverige. TU är med 
och finansierar Allmänhetens Pressombudsman och Pressens 
Opinionsnämnd.
Att flera tidningar lämnar TU betyder att den tidigare starka kopp-
lingen mellan TU och PO/PON försvagas, även om tidningarna betalar 
direkt till PO:s huvudmannastiftelse. Likaså kommer PO:s övriga 
huvudmän förväntas betala mer för sitt medlemskap i TU, enligt f d 
PO Pär-Arne Jigenius.
I Storbritannien har PO/POn:s motsvarighet, Press Complaints 
Commission, lagts ned och nu förbereds ett mer reglerat system för att 
se till att pressetiken respekteras i landet. “



DN 25 okt 2012:
Humanitära katastrofer.

”Utan mediebevakning syns inte 
katastroferna”
“ Bortom rubrikerna. En ny rapport från Läkare utan gränser 
visar att flera stora humanitära kriser har gått svenskarna förbi. 
Medierna bär en del av ansvaret för detta och bör arbeta för att ge 
en mer mångsidig bild av den humanitära situationen i världen så 
att fler liv i längden kan räddas, skriver Johan Mast, generalsekre-
terare för Läkare utan gränser.”

“I humanitära kriser som ingen känner till kommer människor med 
största sannolikhet att få mindre hjälp. Kunskap och medvetenhet 
påverkar människors engagemang, viljan att ge pengar till hjälparbete 
och vad de tycker om svensk biståndspolitik.
Till viss del kan allmänhetens kännedom även påverka vad politiker 
prioriterar. Om vi i Sverige aldrig hade hört talas om jordbävningen i 
Haiti skulle vi inte ha engagerats att skicka hundratals miljoner kronor 
för att hjälpa de drabbade. Och Läkare utan gränser hade haft svårt att 
ge vård till de drygt 350 000 människor vi till slut behandlade på plats.
Om vi i Sverige inte hade fått rapporter om undernäringen på Afrikas 
horn i fjol hade troligtvis väldigt få visat sådan solidaritet och sådant 
stöd till de drabbade människorna. Uppfinningar och lösningar som 
underlättar människors liv, blir inte heller till om vi inte vet vilka 
problem som finns. Vikten av att alla – organisationer, medier, allmän-
heten och politiker – har en så aktuell bild som möjligt av den humani-
tära situationen i världen går inte att överskatta.

Rapporten ”Kriserna svenskarna glömt” som Läkare utan gränser 
släpper i dag, visar att en rad stora kriser har gått svenskarna förbi. Via 
TNS SIFO frågade vi 1 000 svenskar vilka länder eller platser de kun-
de nämna där det enligt deras uppfattning rådde en humanitär kris. 
Endast 0,6 procent av de svarande nämnde Centralafrikanska republi-
ken, trots att nästan två miljoner människor i landet uppskattas befinna 
sig i ett humanitärt nödläge.
Våra egna undersökningar visar att dödligheten i landet är bland de 
högsta vi sett någonstans under de senaste åren och ligger långt över 
gränsvärdena för vad som brukar känneteckna en humanitär kris.
Vidare nämnde endast en av trettio svarande Jemen, där en mycket stor 
del av landets befolkning är i behov av humanitär hjälp. Läkare utan 
gränsers personal på plats vittnar om hur våld och osäkerhet hindrar 
människor från att söka livräddande vård. Andra stora kriser som 
väldigt få kommer att tänka på är de i Elfenbenskusten, Kenya och 
Zimbabwe som var och en drabbar miljontals människor.
Som kontrast nämnde tre av fyra svarande Syrien och hälften nämnde 
Somalia. Fler än var tredje nämnde antingen Sudan eller Sydsudan där 
flera kriser pågått samtidigt under året.
Det är visserligen bra att flera av dagens aktuella humanitära kriser har 
nått in i svenskarnas medvetande. Och det vore kanske inte förvånan-
de om kriser som endast drabbar ett fåtal personer i ett land långt borta 
passerar obemärkta förbi – även om kriserna är katastrofala för dem 
som drabbas. Men när miljontals människor berörs och far illa, och det 
ändå är ytterst få svenskar som känner till händelserna, då bör vi fråga 
oss varför vi vet så lite, när så många lider så mycket.
Medier är för många svenskar den främsta källan till aktuell kunskap 
om omvärlden. I rapporten ”Kriserna svenskarna glömt” undersöks 
därför även svenska mediers bevakning av de humanitära kriserna. 



Analysen visar med stor tydlighet att de kriser som flest svenskar kan 
nämna också är de mest omskrivna.
Den allra mest kända krisen, den i Syrien, är också med stor marginal 
den som fått störst publicitet. Den förekommer i mer än fem gånger 
fler artiklar (25 169 under januari–augusti) än den kris som blev näst 
mest omskriven. Vi ser också att de kriser som är minst kända bland 
svenskarna, i de flesta fall också är betydligt mindre omskrivna. Krisen 
i Centralafrikanska republiken är till exempel endast omnämnd i 17 
artiklar i svenska medier hittills under 2012 och ingen av artiklarna ger 
någon större information om situationen i landet. Genomgående är 
publiciteten för de mindre kända kriserna oftast i notisform och de 
saknar bakgrundsinformation och analys.
Vårt eget ansvar som hjälporganisation kan dock inte heller ignoreras. 
Precis som alla andra påverkas också vi av nyhetsagendan och missar 
ibland att lyfta fram vissa kriser.
Det är inte bara medierna och hjälporganisationer som bidrar till all-
mänhetens kännedom om humanitära kriser. Andra faktorer kan tänkas 
vara landets ekonomiska och politiska betydelse, krisens koppling till 
Sverige i fråga om migration, historisk kännedom, resvanor och annat.
Men till skillnad från mediernas bevakning är andra tänkbara förkla-
ringar svåra att påverka. Media har också en enorm räckvidd och makt 
att påverka människors kunskap, deras attityder, deras vilja att ge och 
engagera sig. Därför har man också ett ansvar för att ha en så hel-
täckande nyhetsbevakning som möjligt.
Ofta försvaras bristen på bevakning med att kravet på nyhetsvärde inte 
uppfylls. Det mänskliga lidandet försvinner i statistiken och ingen blir 
längre överraskad av hungersnöd i Afrika eller jordbävningar i Syd-
ostasien. Jag har arbetat i humanitära kriser i bland annat Sudan, 
Demokratiska Republiken Kongo och Sierra Leone och vet hur svårt 

det är att väcka uppmärksamhet om kriser som långsamt tar död på 
människor.
Bortom rubrikerna dör fler än var sjätte barn i Sierra Leone innan fem 
års ålder och landet har den tredje högsta mödradödligheten i världen. 
Det är en ofattbar verklighet som orsakar stort lidande och som egent-
ligen borde basuneras ut världen över, men som på grund av sin lång-
samma och kroniska natur inte lockar med tillräckligt sensationellt 
nyhetsvärde.
Det är förvisso ganska enkelt att kritisera medierna och deras nyhets-
bevakning – hur mycket de än anstränger sig för att ha en balanserad 
nyhetsbevakning så kommer det alltid att finnas någon som tycker att 
de inte har rapporterat nog. Däremot ser vi ett antal områden där vi 
tror att det finns utrymme för förbättring.
Inga stora kriser får ignoreras.
Svenska medier bör se till att inga kriser av stor magnitud, som exem-
pelvis den i Centralafrikanska republiken går oomnämnda.
Johan Mast, Generalsekreterare Läkare utan gränser “

“Bakgrund. Unik information
Läkare utan gränser vill se en förbättring när det gäller att inkludera 
mer bakgrundsinformation om aktuella händelser.
Naturligtvis behöver medierna hämta sitt underlag från mer än en 
källa. När de inte har egna utrikeskorrespondenter på plats kan de i 
högre grad dra nytta av hjälporganisationers personal som ofta har 
unik information och kunskap om den aktuella krisen.
Som medicinsk humanitär hjälporganisation kan Läkare utan gränser 
inte acceptera att människor lider och dör i det tysta. Vi är fullt och 
fast övertygade om att en ökad medvetenhet om missförhållanden i 
världen i längden räddar liv och lindrar nöd. “
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DN 25 okt 2012:
Vad är en tidning? Premiär för ny artikelserie

“En svala gör ingen tidning”
“Med en tidning kan man slå ihjäl både flugor och människor, 
sägs det. Eller kunde, åtminstone. I dag är det snarare tidningarna 
själva som är hotade – nästan varje dag kommer rapporter om 
nya offer för tidningsdöden. Men vad är egentligen en tidning? I 
dag inleder DN Kultur en serie artiklar kring tidningens väsen – 
både på papper och på nätet. Först ut är Süddeutsche Zeitungs 
kulturchef Thomas Steinfeld med en provokativ tanke: Det finns 
ingen tidningskris. Björn Wiman, DN:s kulturchef . “

“Det finns ingen tidningskris. Det finns färre annonser, visst, framför 
allt i de seriösa nationella tidningarna. Det gäller för hela Västeuropa 
och för Nordamerika. Men annonser är inte detsamma som en tidning. 
Det finns färre läsare, visst. Men de som alltid funnits har inte slutat 
läsa. De läser bara någon annanstans.
Det finns en tilltagande konkurrens med andra medier, framför allt på 
nätet, visst. Men konkurrens betyder inte att man ger upp. Och varför 
skulle man göra det? Det finns ju ingen tidningskris. Men det finns 
brist på kunskap om vad en tidning är. Det finns brist på förståelse hur 
världen förändras. Och det finns brist på eftertanke. Inte minst hos dem 
som äger och driver tidningar.
Det fanns en tid när tidningens främsta uppgift var att förmedla nyhe-
ter. Denna uppgift varade så länge tidningen var världens snabbaste 
medium. Uppgiftens betydelse minskade i samma mån som andra, 
snabbare medier skapades, först radion, sedan televisionen. Därefter 
kom nätet och de sociala medier som förkortade tiden mellan händelse 

och nyhet till bara några sekunder. Snabbare än så går inte, om man 
inte börjar tillverka händelserna själv (ibland händer det också).
Tidningen är mycket långsammare. Ändå är den kvar.
Förr var även tidningarna snabbare. De publicerades på morgonen och 
på kvällen, med en viss variation av nyheter och typ av kommentarer, 
med ”senaste nytt” och tidningsbud. Denna skillnad har jämnats ut, 
med resultatet att tidningen håller sig med ett avstånd mellan händelse 
och nyhet på mellan tio och tjugofyra timmar.
Det finns många tidningsägare som betraktar detta dröjsmål som en 
strategisk nackdel och försöker att åtminstone till formen likna de 
elektroniska medierna. Det brukar betyda allt kortare artiklar, fler och 
större bilder, mycket variabla trycktider – och inte minst en sänkning 
av skribenternas löner och arvoden.
Men ägarna har inte förstått att dröjsmålet är en strategisk resurs. Ty 
gapet kan fyllas med kunskap, bakgrundsinformation och reflexion.
Tidningen behövs inte längre för att sprida nyheter. När den nått 
brevlådan eller kiosken har nyheterna redan hunnit tröskas i radio, 
television och digitala medier, och det som står på papperet är ofta 
föråldrat. Den utvecklingen började för många år sedan. Ändå be-
härskar nyheterna ännu tidningen, framför allt i dess första, politiska 
del.
Det borde de inte göra. För en tidning som accepterat sina villkor bor-
de nyheterna i stället vara en anledning att mobilisera de egentliga 
resurserna: att leverera information, föra debatt och förmedla erfaren-
heter om hur världen ser ut.
Eller, för att tillämpa de rätta begreppen: kunskap, teori, inlevelse. Tre 
kategorier som alla är bundna till samma mediala fundament: det 
skrivna ordet, samhällets starkaste kitt. En tidning är ett ordbaserat 
medium, ingenting annat. Bilderna i en tidning fungerar enbart som 



komplettering till orden, som illustration eller kommentar. De fungerar 
aldrig på egen hand.
En konsekvens av det är att det tillhör tidningens elementära uppgifter 
att ständigt reflektera över språket, att föra en debatt om språkets för-
ändring, om stilar och genrer – och att ägna sig åt det skrivna ordets 
tillstånd såväl teoretiskt som praktiskt, alltså inom de journalistiska 
formerna nyhet och reportage, kolumn och kåseri, kommentar och 
recension.
Utanför experternas små världar har reflexionen över språket ingen 
annan hemort i samhället än just tidningen. Kultursidan är den 
reflexionens centrala organ.
Det finns samhällsdebatter som enbart kan föras inom tidningens ra-
mar. Dessa debatter har inga bilder, något som märks genom att tid-
ningarna använder rent ornamentala bilder för att över huvud taget 
kunna illustrera dem. De är inte heller lämpliga för en tv-debatt, efter-
som de kräver hänsyn till mer komplicerade omständigheter och 
djupare reflexion. De förutsätter en noggrann hantering av det skrivna 
ordet.
Somliga av dessa debatter är avgörande för samhällsutvecklingen. 
Under de gångna två åren hade vi i Tyskland minst tre sådana debatter: 
den om omskärelsen (är den judiska och muslimska traditionen för-
enlig med vad brottsbalken slår fast om liv och hälsa?), den om 
blasfemi (mot den muslimska såväl som mot den katolska guden) och 
den om plagiat bland annat i vetenskapliga verk (som slutade med 
försvarsministern Guttenbergs avgång).
Alla dessa debatter var bundna till kultursidan, och i alla dessa de-
batter hade tidningen en avgörande strategisk fördel mot andra, bild-
bundna medier.

När själva nyheterna inte längre är tidningens främsta uppgift blir en 
annan funktion avgörande: deras gradering. Möjligheten att redan med 
formella medel skilja mellan mer eller mindre viktiga frågor blir av 
desto större betydelse ju mer information som finns och ju bredare den 
sprids över olika medier.
Tidningens största tillgång i detta avseende är dess begränsning, alltså 
bundenheten till ett fysiskt närvarande material. Den finns på papper i 
begränsat format, med ett begränsat antal sidor, den börjar på första 
sidan och den slutar på den sista, och sidan läses från längst upp till 
vänster till längst ner till höger. Den första liksom den sista sidan är 
utan motsida. Varje sida har en baksida.
Graderingen av aktuella händelser, sorteringen av världen, den lilla 
och den stora, på ett intressant och nyttigt sätt, är den främsta tjänst en 
tidning kan göra sina läsare.
Det brukar sägas att utvecklingen går från det analoga till det digitala, 
från bok och tidning till dator och läsplatta. Visst är det sant. Men det 
är långt ifrån den enda sanningen. Ty en läsplatta delar inte tidningens 
begränsningar. I stället har den andra – läsplattans sida följer en 
konstgjord uppdelning av ett kontinuum, med bara lite utrymme för 
vänster och höger, utan motsida och baksida.
Det är betydligt enklare att gradera händelser i en tidning än på en sida 
på nätet. Det är betydligt enklare att på papper arbeta med olika format 
och genrer. Och så följer tidningen en fast rytm: den kommer varje 
morgon, inte förrän nästa dag blir det en ny tidning. Nätet är däremot 
elastiskt. Det är inte enbart en fördel. Det är svårt att få ihop en tydlig 
gradering när nätsidan måste uppdateras varannan timme.
När nyheternas andel i tidningen minskas för att lämna mer plats åt 
kommentarer och reflexion, åt bakgrundsinformation, reportage och 



kåseri, ändras strukturen inom tidningen. Den största förloraren är 
bevakningen av inrikespolitiken.
Det är den inte bara för att inrikespolitikens betydelse över huvud taget 
avtagit i en värld där ränteläget i Spanien har mycket större effekt på 
svenskt vardagsliv än Socialdemokraternas problem att hitta en ny 
generation av politiker. Den är det också för att den ofta speku-lativa 
rapporteringen från maktens korridorer och hemliga möten allt-mer 
saknar intresse. De aktuella problemen är så mycket större. Och de är 
inte alls dolda. Att redovisa dem journalistiskt kräver förmodli-gen i 
betydligt mindre utsträckning goda kontakter och personlig till-gång 
till hemligheter än en gedigen akademisk utbildning, intellek-tuell 
skärpa och en suverän hantering av språket.
Akademisk utbildning, intellektuell skärpa och formuleringskonst är 
kvaliteter som främst borde tillhöra kultursidan. Det kan låta para-
doxalt, men kultursidan har därför blivit den dominerande delen i varje 
större tidning, om än i tilltagande grad utanför dess egna sidor. Några 
av kultursidans klassiska genrer – det litterära reportaget, por-trättet, 
essän, kåseriet – finns numera i tidningens alla delar, inklusive 
ekonomi- och sportdelen.
Kultursidan har inte vunnit på den utvecklingen. Tvärtom, i ett försök 
att tillmötesgå ett intresse för underhållning som inte nödvändigtvis 
hör hemma i en tidning, har kultursidans kärnverksamhet, nämligen 
kritiken – som är A och O i all tidningsverksamhet – ersatts av en 
självuppfyllande och bekräftande rapportering med porträttet och 
intervjun som främsta genrer.
Stympningen av kultursidan blir, oavsett all konstkritik, oavsett all 
bevakning av litteratur och musik, av arkitektur, film och teater, ett 
problem för hela tidningen eftersom dess intellektuella udd därmed går 
förlorad – och med den platsen där samhället reflekterar över sig 
självt, på språkets och journalistikens högsta nivå.

Kultursidans stympning motsvaras inte av en minskad roll för kulturen 
i samhället. Tvärtom: i alla västliga industristater lär kulturekonomins 
del i BNP ligga mellan två och tre procent. För Tysklands del betyder 
det ett värde (economic value added) av 64 miljarder euro per år 
(2010). Det är mer än vad hela bilindustrin uppnår och cirka hälften av 
finanssektorns resultat. Skulle man räkna alla branscher som ägnar sig 
åt att alstra symboliska varor och tjänster – alltså reklam, design, 
kommunikation och medier – till kulturen (det vill säga använda 
begreppet ”kultur” som i ”kulturvetenskap”), skulle nästan hälften av 
all produktion tillhöra kulturekonomin.
Den svenska kultursidan har dock varken resurser eller kompetens att 
ta itu med ett så utvidgat kulturbegrepp. Dels för att det aldrig krävts, 
dels för att det i Sverige knappast finns de som är utbildade för det, 
men också för att det alltid är lättare att arbeta sig igenom en befintlig 
agenda än att skapa sin egen.
I stället får vi otaliga artiklar om hur alla vill ha en Iphone 5, men 
knappast en enda artikel om vad detta instruments framgång berättar, 
inte bara om samhällets tillstånd och om vad folk har för sig, utan 
också om människans bild av sig själv.
Om tio år, kanske redan om fem, kommer de seriösa, nationella tid-
ningarna att vara mycket annorlunda än i dag, inte bara i Sverige utan i 
hela Västeuropa. Bäst verkar det visserligen ännu gå för tidningar som 
publiceras för att förmedla trygghet till läsarna, detta på alla områden, 
inklusive omfattande rapportering om hälso- och familjeproblem – den 
tyska veckotidningen Die Zeit är ett exempel på denna strategi, 
chokladrecept på första sidan en annan. Hur en sådan tidning i längden 
ska klara sig mot nätet är dock oklart.
Men kanske har vi tur och journalistiken på papper blir uppfunnen på 
nytt, med ett antal europeiska tidningar smalare än dagens men 
intellektuellt intressantare. Förmodligen lär det då börja med ekono-



midelen. Och så finns en äkta chans att kultursidan blir både bredare i 
sina ämnen och mer kritisk i sin hållning.
Men vill det sig riktigt illa fortsätter dock utvecklingen som i dag: med 
tidningsägarna och chefredaktörer som försöker bekämpa nät-
journalistiken genom att härma den på papper i stället för att utveckla 
papperstidningen på dess egna villkor.
Det finns nämligen ingen tidningskris.

Thomas Steinfeld”

“Thomas Steinfeld är journalist, författare och kulturchef på 
Tysklands största morgontidning Süddeutsche Zeitung som ges ut i 
München. Han har varit verksam i Sverige samt skriver och läser på 
svenska.
I nästa artikel skriver Norrans tidigare chefredaktör Anette Novak om 
journalistens nya roll.”



DN 29 okt 2012:
Vad är en tidning? Del 2: Anette Novak om gårdagens nyheter och 
tidningens framtid

“På andra sidan papperet”
“Dagstidningen är inte en så obotlig sjukling som många vill tro. 
Norrans förra chefredaktör Anette Novak hävdar i sitt bidrag till 
serien om tidningens framtid att överlevnaden är en hjärtefråga. 
Det gäller för tidningarna att hitta drivkrafterna och samman-
hangen. Öppenhet och ärlighet gentemot läsarna är en annan del 
av kuren. “

“Vad är en tidning?
(Obs! En kortversion av artikeln finns längst ner.)
Dagstidningen som du håller i din hand är en sjukling med obotlig 
diagnos. En bärare av gårdagens nyheter i en tid då alla vill ha allt 
genast. En masskommunicerande envägspresentatör i en värld som vill 
ha personligt tilltal – och möjligheten att påverka.
Men riktigt så enkel är inte frågan att den kan besvaras med: ett 
utdöende fenomen, snart endast synligt på västvärldens ”newseums”.
Så låt oss börja om.
Tidningen som du läser digitalt flera gånger om dagen spelar en allt 
viktigare roll i våra liv. Du följer händelsenyheterna live. Och kan 
anpassa dina flöden så att du får mer av det du vill se och läsa. Sam-
tidigt kan du ställa frågor och genom de nya crowd sourcing-möjlig-
heterna tillsammans med andra synliggöra för samhället avgörande 
förhållanden.

Vilket svar är då med sanningen överensstämmande? Ja, det första om 
man får tro de existerande definitionerna.
Enligt posten är nämligen en tidning större än 140x90 mm men mind-
re än ett normalstort brevinkast. Den har utgivningsbevis, ansvarig ut-
givare och ”kommer ut” (läs: fysiskt) minst fyra gånger per år.
Men det handlar inte bara om dessa yttre betingelser i myndigheternas 
strukturerade värld; minst en fjärdedel av (pappers)innehållet ska vara 
”redaktionellt”. En fingervisning om vad som menas återfinns i defini-
tionen av tidning, som den formuleras i lagen om pliktexemplar:
”en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med 
reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, som 
normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, jämte till-
hörande löpsedel och bilaga”.
Papper, papper och ännu mera papper.
Men låt oss se vad som händer om vi bortser från denna, till stora delar 
otidsenliga, formalia och i stället ger oss på jakt efter tidningens själ. 
Förr samlade tidningarna människor kring händelserapporte-ringen. 
Likt enväldiga härskare bestämde nyhetsredaktörerna vad i vår värld 
som var viktigt eller inte. I dag kommer alla åt källorna och vi behöver 
inte längre förlita oss på någon annans filtrering. En demokra-tiseger i 
det tysta.
Trots detta bibehåller de traditionella medieföretagen sina starka posi-
tioner; på de allra flesta orter är den forna så dominanta papperstid-
ningen också störst på nätet och i mobilen. Kanske för att vi vänder 
oss till dem av gammal vana. Kanske för att det i denna fragmentise-
rade värld är viktigare än någonsin med gemensamma berörings-
punkter.



Internetgurun Seth Godin pratar om digitala ”tribes”, att alla i dag kan 
skapa egna följarskaror. Och visst är det så. Men vem följer någon som 
inte leder, som inte har en riktning?
De diagnosticerande läkarna i det första svaret ovan har fel. Patienten 
är, trots att den yrar, inte kroniskt sjuk. Det finns en kur – och första 
delen av den riktar in sig på hjärtat.
Efter decennier av objektivitetsvurmande i journalistkretsar finns en 
tendens att glömma de ursprungliga, ideologiska drivkrafterna. Lars 
Johan Hierta använde Aftonbladet för att kämpa för yttrandefrihet, 
frihandel och en tvåkammarriksdag med valda ledamöter. Expressen 
stod och står upp mot antisemitismen.
Jag tror att alla tidningar behöver hitta tillbaka till ett eget driv.
Under mina år som chefredaktör på Norran slog vi fast att regional-
tidningen står på bygdens sida. En viktig känsla av sammanhang är att 
bo och verka på en plats som det går bra för. Och om det inte går bra, 
kan man samlas kring arbetet med att vända den trenden.
I den geografilösa digitala världen väljer vi våra kanaler a priori utifrån 
innehåll, inte geografiskt läge. Om människor bara vet vart tidningen 
är på väg, kommer de som delar dess värderingar och mål att följa 
med.
Den andra delen av kuren riktar in sig på samvetet, och den beskaste 
medicinen heter Öppenhet.
Norran har alltid vinklat världen, det var dags att vara ärlig med att vi 
ser världen genom lokalperspektivets glasögon. I verkligheten innebar 
detta en rad initiativ: allt från en specialbilaga på lättläst svenska för 
att öka valdeltagandet till en luciamanifestation för mångfald – med 
tärnor i mångfärgade nattlinnen. Allt från konferenser om regional 
utveckling till den crowd-sourcade serien ”Hundra skäl att älska vår 
bygd”.

På papperstidningens tid drevs dessa frågor på ledarsidan.
I den digitala eran sker det i en härlig blandning av interaktiva miljöer 
och gemensamma upplevelser IRL.
Filosofen David Weinberger driver tesen att transparens är den nya 
objektiviteten: Korten på bordet så kan läsarna själva bedöma. Jag tror 
han har rätt.
En tidning är något av en demokratins renhållningsarbetare. En vän i 
nöden. Men bara om dess journalister lever som de lär. Bara om vi är 
så öppna och ärliga som vi kräver att makten ska vara. Först då är vi 
värda ert förtroende.
Om du inte orkar läsa hela artikeln – börja här:
Vad är en tidning?
I den bästa av världar är den en av demokratins hörnstenar, som städar 
smutsen ur hörnorna. Ett folkuniversitet som lär oss det vi inte visste 
att vi behövde veta. Ett åsiktstorg där vi tvingas lyssna på motståndar-
nas argument. En pålitlig guide.
Men framför allt: någon som tillsammans med användarna skapar 
fantastiska upplevelser. Såväl digitalt som analogt. 
Anette Novak”

“Anette Novak var chefredaktör för mediehuset Norran 2009–2011. I 
dag är hon verksam som internationell konsult och föreläsare om bland 
annat medier, ledarskap och den digitala utvecklingen.
I nästa artikel skriver författaren Ola Larsmo om en tänkbar 
finansiering för framtidens tidningsbransch.”



DN 31 okt 2012:
Vad är en tidning? Del 3: Ola Larsmo om framtidens finansiering

“I teknikens klor”
“Tidningskrisen är en politisk fråga, inte något som kan 
diskuteras i enbart tekniska termer. Ola Larsmo efterlyser en 
finansieringsmodell bortom dagens ideologiska låsningar.”

“Nyheten om att pappers-Newsweek ska lägga ned var ännu en på-
minnelse om kvalitetsmediernas dödlighet. Som om inte tvinsoten 
ständigt hängde över papperstidningarna och deras förlängningar ut på 
webben.
Man skulle kunna tro att utvecklingen ger Wired-redaktören Chris 
Anderson rätt. I sin bok ”Free” (på svenska 2009) slog han, så tid-
ningsredaktör han är, helt enkelt fast att ”text” inte är något man kom-
mer att kunna ta betalt för i framtiden. När jag skrev om hans bok här i 
DN var jag tämligen kritisk mot hans i mitt tycke alltför enkla per-
spektiv: ”Han skyggar för den centrala frågan om kvalitet. Vem ska 
finansiera ett pålitligt nyhetsflöde, vem ska gräva upp fakta i viktiga 
samhällsfrågor? Research och arbete kostar även om du publicerar dig 
i en blogg.”
Det är den centrala frågan i dagens mediekris. Vem ska betala för 
kvalitet? För i takt med att stora pappers- och tv-medier förlorar 
alltmer av annonsintäkter till nätet (om de nu inte försvinner helt och 
hållet i den allmänna ekonomiska nedgången) skär man också ned på 
verkliga livsnödvändigheter för en fungerande demokratisk offent-
lighet. Som kvalificerad utrikesbevakning eller djupt grävande jour-
nalistik.

Vi ska inte skygga för att det rör sig om ett verkligt hot mot idén om 
den informerade samhällsmedborgaren som demokratins fundament – 
som nyhetssamurajen MacKenzie uttrycker det i tv-serien ”The 
newsroom”. Men vem ska då betala?
En del av problemet är att man i nuläget stirrar sig blind på digitalise-
ringen. Den tekniska förändringen är naturligtvis drivande i medie-
krisen. Men den är inte den enda förklaringen, och vi har varit här 
förut. Som John Katz en gång påpekade, just i Wired, inföll den första 
krisen för pressen vid förra sekelskiftet då radion slog igenom. 
Plötsligt var man inte den snabbaste nyhetskällan. Men tidningsvärl-
den blomstrade, inte minst därför att man faktiskt kunde odla andra 
sidor än ”streaming media” som radion. Tidningen låg kvar på bordet 
när radioprogrammet var slut. Och kunde erbjuda ett annat slags för-
djupning.
Den andra krisen inföll under tidningsdöden på sextio- och sjuttiotal 
och resulterade i statligt presstöd. Då klandrade man i hög grad tv (och 
i andra hand urbaniseringen). En hel rad klassiska tidningar försvann, 
men en levande press blev kvar.
Är då digitaliseringen ett annat slags förändring än de tidigare – som 
också handlade om tekniska genombrott? Ja, säkert, och där finns en 
enorm diskussion. Men frågan är om man inte också stirrar sig blind 
på tekniken och glömmer politiken. För problemet med finansiering av 
kvalitetsmedier har också lösts förut.
I ett annat politiskt klimat hade säkert flera röster höjts för ett nytt 
slags presstöd. Något säger mig att det inte kommer att hända. Men det 
finns ändå flera skäl att närma sig det centrala begrepp som helt saknas 
i Andersons bok – nämligen public service. Om nu någon tror att jag 
tänker föreslå ett förstatligande av krisande kvalitetstidningar – det har 
nämnts i debatten, från lite oväntade håll – så var det inte vad jag hade 



i kikaren. Men det finns andra sidor av public servicebe-greppet som 
förtjänar att diskuteras.
Det är public service-kanaler som svenska SR och brittiska BBC som 
just genom sin ekonomiska konstruktion kunnat gå i bräschen för att 
leverera kvalitetsjournalistik också på nätet. Samtidigt som försök av 
kommersiella kvalitetstidningar som New York Times att börja ta 
betalt för sina tjänster slutar i katastrof. Jag har inte heller lust att 
klicka på en ”plus-artikel” när jag redan är prenumerant – det känns 
som att ”betala en gång till”. Men det finns också en historisk skillnad 
mellan BBC och New York Times, förutom att den förra har en statlig 
garant.
Public service-medier som radio och tv växte i Europa fram då man 
insåg att en rikstäckande infrastruktur av radiomaster eller tv-sändare 
inte kunde byggas från scratch av privata intressenter. De behövdes, 
men måste garanteras av skattemedel. Här fanns en lång historia av 
statligt ansvar för samhälleliga infrastrukturer som gick tillbaka på 
olika konkursande försök att bygga järnväg. För att göra en lång 
historia kort knöt man avgiften till tekniken, inte till själva medie-
produkten. Man betalade för att lyssna på radio, inte för en nyhets-
sändning från TT. Samma modell gäller på sätt och vis än i dag: jag 
betalar månadsavgift för tillgång till bredband och telefoni, inte för 
vad jag läser eller ser på skärmen. Men skillnaden är att inga pengar 
går till medieproduktion.
Ett exempel: brittiska Guardian har länge framstått som ett föredöme 
för tidning på webben. Man har nästan tio miljoner unika läsare per 
dag via nätet. Papperstidningen sjunker däremot ner mot 200 000–300 
000 exemplar och man talar om Guardians död inom några år. Sam-
tidigt som man har en kvalitetsprodukt som miljoner människor vill 
läsa. Men när jag läser Guardian på nätet har jag redan betalat en gång 
– till Tele2. Att betala ”en gång till” känns motigt.
De stora bredbandsbolagen levererar intressanta saker till min skärm – 
som de inte betalar för. Men den som får det gratis är telebolagen, inte 
jag. Och de får det via nätverk som till viss del är skattefinansierade. 

Är jag då villig att betala en något högre bredbandsavgift för att en del 
ska gå vidare till de medier jag läser? Efter en stund med tänkarhatten 
på svarar jag ett motvilligt ”ja”.
Det finns mängder av – teoretiska – möjligheter för hur Guardian 
skulle kunna ta betalt. Modeller för mikrobetalningar ligger färdiga för 
att mäta vad telekombolagen tjänar på mitt tidningsläsande. Andra 
lösningar som diskuterats – men mycket ytligt, och då i samband med 
fildelning – är sådant som Stim-system. Själv har jag undrat varför 
ingen i det här sammanhanget tittat närmare på den mycket väl funge
rande svenska biblioteksersättningsmodellen. Den stora frågan är 
varför inte medieföretagen intresserar sig för de vinster telekom gör på 
sina (inte alltid rumsrena) affärer. De säljer webb-DN till mig mot en 
avgift. Som DN inte får del av.
Anledningen till att man hela tiden bortser från betalningsmodeller 
förknippade med public service, Stim och liknande är förmodligen rent 
ideologisk. Den sortens system förknippas av alltför många 
ekonomiska beslutsfattare med mummel om stats-tv, socialism och 
allmänt bidragsberoende gammalt mög. Det är inte sexigt och inget 
man lär ut på Chicago School of Economics. Men frågan är hur länge 
man har råd att sitta kvar med de ideologiska glasögonen på. Själv vill 
jag ha min kvalitetstidning, på papper eller platta kvittar lika. Men om 
inte den öppnare diskussionen börjar snart är vi inom kort utlämnade 
till medier som helt består av löst tyckande eller finansieras av 
”särintressen” och think tanks. Och det kommer inte att vara nätets fel.

Ola Larsmo litteratur@dn.se “

“Ola Larsmo är författare och kritiker i DN. Han var redaktör för 
Bonniers Litterära Magasin 1984–90. Sedan 2009 är han ordförande i 
svenska PEN.
I nästa artikel skriver Gunilla Kindstrand, chefredaktör för fyra 
tidningar i Hälsingland, om lokaltidningens sociala kretslopp.”

mailto:litteratur@dn.se
mailto:litteratur@dn.se


DN 7 nov 2012:
Vad är en tidning? Del 4: Gunilla Kindstrand skriver om 
lokaltidningens själ

“I den lokala myllan”
“Kulturdebatt. Lokaltidningens särskilda roll är att täta glappet 
mellan läsarens värld och de stora systemen. Gunilla Kindstrand 
ser en utmaning i att bevara relationen med läsarna och rollen 
som samhällstjänare i de digitala kanalerna. “

“Tidning är ett vackert ord, mitt emellan ”tid” och ”tydning”.
En lokal tidning har sitt mycket speciella liv i det spänningsfältet.
Sedan i början av hösten har jag varit utgivare och chefredaktör för 
Hälsinglands fyra dagstidningar.
Det är ett jobb man utför i ett brus av samtidsröster: lärare, flyktingar, 
skolelever, bärplockare, olycksoffer …
Jag chattar om kommunbevakning, lyssnar på ensamstående pappor, 
träter med turistföretagare som kräver uppmärksamhet, tar del av 
dagböcker, protestlistor, prövar insändare och kommentarsfält.
This is Hälsingland. Så nära man kan komma.
En lokaltidning är inte bara den tunna bunt papper som dunsar ner i 
brevlådan i gryningen. En lokaltidning är en känselkropp med rela-
tionstrådar som letar sig långt in i människors liv och historia. Den är 
ett kollektivt minne om gator och torg, om politiska svek och över-
raskningar. De titlar jag ansvarar för är alla ungefär hundra år gamla. 
Vi heter Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Ljusdals-Posten och Söder-
hamns-Kuriren. Vi representerar en föreställd gemenskap i ett hörn av 
Norrland där mycket annat just nu faller isär.

Hos oss kan man emellanåt få syn på det komplexa sammanhang som 
andra institutioner i samhället har allt svårare att uttrycka. I läsarnas 
röster förnimmer jag ofta en underliggande förväntan: Det är ”tid-
ningen” som ska täta det råkalla glappet mellan deras livsvärld och 
systemvärlden.
Men det kan också se ut som alldeles nyss. Då ringde han igen, den 
där politikern jag redan hunnit lära känna. Den här gången var han 
missnöjd över en kommunbevakning, över ordval, över vinkel. ”Inga 
direkta fel – men …”
I en andhämtning frågade jag, plötsligt så trött på hela situationen, om 
han över huvud taget funderat över hur hans politiska liv skulle te sig 
om det inte fanns en lokaltidning som gjorde sitt jobb. Om han 
någonsin hade analyserat sitt eget beroende? Jag är, helt ärligt, väldigt 
intresserad av svaret.
Han lade på. Jag vet att han snart är tillbaka.
Branschen genomgår en förvirrad tid, och de viktigaste frågor mognar 
i ojämn takt.
Det är rekordmånga som söker sig till lokaltidningarnas olika kanaler, 
medan vi famlar efter sätt att ta betalt för det vi gör.
I denna våldsamma digitaliseringskonvulsion talar vi gärna om det 
som sker med Newsweek, Guardian, The Daily Beast … Men den 
svenska lokaltidningen har en annan problematik att hantera och en 
annan erfarenhet att (brådstörtat) skaffa sig.
Hittills har vi ägnat för lite tid åt att på djupet förstå den unika 
överenskommelse som gör att vi i det här landet, i högre grad än på 
andra håll i världen, vänt blad tillsammans, dag efter dag, år efter år.
Det är ”tidningen” som varit bäst på att förmedla den lokala verklig-
heten. Därmed är det också den som förpackat och konstruerat denna 



verklighet, om och om igen. Vi erbjuder bekräftelse, granskning, för-
nyelse, men framför allt erbjuder vi ett sammanhang och en underför-
stådd gemenskap. Att prenumerera på en lokaltidning är att erkänna ett 
intresse för det gemensamma. Sidorna är strukturerade för att adresse-
ra konsumenten och medborgaren, i en och samma ögonrörelse.
Den inflytelserika, kanadensiska mediebloggaren Mathew Ingram 
skriver ibland om den kraft som finns i den organiserade, blädderbara 
tidningen. Den rymmer en magisk dimension, menar han. Resone-
manget har sina poänger oavsett om man talar om pappers- eller e-
tidning. Sajternas nyckfulla tidsflöde kräver en annan journalistisk 
attityd, och har visat sig framkalla en annan sorts avkodning – en 
snabbare, krassare, otåligare.
Utmaningen i den digitala konverteringen är inte bara att få annons-
pengarna att följa med från det ena mediet till det andra. Det svåraste 
är att göra en strategi för hur vi ska kunna urskilja och uppgradera den 
unika överenskommelsen mellan läsarna, oss och omvärlden i nya 
kanaler, utan att relationen osäkras och förtunnas.
Sedan papperstidningen började krisa har en mängd experter känt sig 
kallade. De flesta tycks ha ekonomutbildning. Där jag befinner mig 
växer behovet av helt andra infallsvinklar: demokratiforskarnas, 
antropologernas och beteendevetarnas.
Det brukar sägas att läsarens förtroende är grunden för varumärket. 
Den som ögnar jubileumsskrifter och festtal ser att lokaltidningarnas 
självbilder är förbluffande samstämmiga, oavsett var i landet man gör 
nedslag. Det är rollen som samhällstjänare som lyfts fram. Att tid-
ningsmakeri i långa tider varit en god ekonomisk affär har det talats 
ytterst diskret om, när tidningen själv fått välja.
Nu, i konvulsionen, sker en helt öppen fokusförskjutning, mot 
balansräkningar och nyckeltal. Men den dag avkastningskraven får 

dominera berättelsen om lokaltidningen kommer samhällstjänarbilden 
att krackelera. I det ögonblicket blir krisen sannolikt självgenererande.
Det gula tidningshuset ligger mitt i staden. Byggnaden är gammal och 
portarna är ovanligt olåsta.
Jag står vid min dator i rummet mot torget. Det knackar på dörren.
Utanför fönstret skyndar de genom snöyran – läsarna, 
prenumeranterna, medborgarna.
Jag hinner tänka att vi just påbörjat en märkvärdig resa tillsammans.
Det knackar igen.
– Kom in! ropar jag.
Gunilla Kindstrand “

“Gunilla Kindstrand är sedan i höstas chefredaktör för Hälsinge
tidningar. Hon har tidigare bland annat varit kulturredaktör på Gefle 
Dagblad och mångårig programledare i SVT. Hon är även verksam 
som dramaturg.
I nästa artikel skriver chefredaktören Mesfin Negash, som står åtalad i 
sin frånvaro för terrorism i Etiopien, och som fått politisk asyl i 
Sverige.”



DN 14 nov 2012:
Vad är en tidning? Del 5: Mesfin Negash skriver om tidningar i ett 
land utan yttrandefrihet

“Tidningen som en fackla för demokrati”
“Övergången till demokrati är omöjlig att tänka sig utan tid-
ningar, skriver den etiopiske journalisten Mesfin Negash. I hans 
hemland är tidningar tillåtna i teorin, mer sällan i praktiken. Ju 
mer politisk en tidning är, desto kortare är dess brinntid. “

“Förhållandena i det land jag kommer ifrån kan kasta ett delvis 
annorlunda ljus över den pågående debatten om tidningar.
Varifrån kommer jag då, om vi talar tidning? Från ett land där tid-
ningar av strukturella och politiska skäl är begränsade till stadsområ-
den. Där de fortfarande är i sin barndom och står under systematiska 
och brutala attacker som gör att de ständigt svävar någonstans mellan 
en utdragen dödskamp och ett ovärdigt liv. Förvånansvärt nog står 
ändå samma tidningar, sedda som helhet, som en symbol för hela vår 
strävan för att uppnå yttrandefrihet: kampen, hoppet och misströstan 
om den.
När en tidning startas i mitt land är det en stor nyhet, medan dess ned-
läggning väcker en internationell uppmärksamhet som sällan möter ett 
företag vilket som helst i ett fattigt land. En ny tidning uppfattas som 
symbolen för ett spirande hopp i diktaturens bara alltför förutsägbara 
öken, dess nedläggning som ett uttryck för regimens gamla välkända 
förtryck.
Redan en tidnings överlevnad är en prestation värd att hylla. Dels har 
den inte de vinstmöjligheter som skulle kunna locka seriösa investe-
rare, dels är en person som börjar ge ut en oberoende politisk tidning i 
realiteten på kollisionskurs med makten. Han sätter i gång mer än bara 

en tidning, och utövar mer än bara journalistik. Om han i förväg skulle 
fråga någon till råds om sin idé skulle han få rådet att överge den och 
satsa på helt andra, opolitiska områden.
I diktaturländer, om vi talar tidning, går en fin linje mellan att vara en 
kritisk journalist och att i maktens ögon tillhöra oppositionen. Att ge ut 
en tidning är en politisk handling av en medborgare som törs utöva 
sina konstitutionella rättigheter inom lagens råmärken.
Beroende på situationen kan det till och med vara en politisk handling 
bara att läsa den. Låt säga att du är en regeringstjänsteman i Etiopien 
som är tvungen att vara medlem av det regerande partiet. Den tidning 
du läser inför chefens eller partikamraternas ögon kan då påverka din 
karriär. Vilken sorts tidning den uppfattas vara kan bero på vem som 
ger ut den, hur regeringen ser på den och/eller vem som skriver om de 
känsligaste frågorna i den.
Skulle inte läsandet av en tidning under sådana omständigheter vara en 
politisk handling?
Med tidningarnas egna ord brukar deras övergripande mål vara att 
”informera, underhålla och bilda”. Den praktiska innebörden av målen 
beror på varje tidnings inriktning. Det finns många faktorer som be-
gränsar möjligheterna att uppnå dem, viktigast är de politiska, struktu-
rella och legala men de är inte de enda. Ibland går de kulturella 
begränsningarna djupare.
På vissa områden, som de militära eller säkerhetsmässiga, har tid-
ningar av oro för repressalier en oskriven överenskommelse att inte 
rapportera något. Detsamma gäller känsliga religiösa och kulturella 
frågor, som homosexuellas rättigheter. I det avseendet är tidningar bara 
en grupp av sociala institutioner som opererar inom givna socio-
kulturella ramar.



Själva handlingen att äga, ge ut, skriva i eller till och med läsa tid-
ningar har med andra ord en väldig betydelse, och är något helt annat 
än att skriva eller läsa böcker, även om de kan beröra samma ämnen. 
Ibland köper folk tidningen inte bara för innehållets skull, utan lika 
mycket för symbolikens: för att visa hur starkt man önskar få olika 
informationskällor och en mångfald av nyheter och åsikter. På sitt eget 
lilla men viktiga sätt deklarerar man sig villig att betala ett pris för vad 
tidningen står för och publicerar.
Alla dessa innebörder har mycket litet att göra med den faktiska kvali-
tet etiopisk journalistik kunnat visa upp de senaste två decennierna. 
Ytterst få tidningar har satt det rent professionella arbetet i främsta 
rummet, och trots det har den oberoende tidningen varit det viktigaste 
mediet när det gällt att testa den politiska och kulturella miljön.
Det ger en liten glimt av mitt land, om vi talar tidning.
Vad står då begreppet ”tidning” för hos en vanlig europeisk medborga-
re, låt säga en svensk, som tar yttrandefriheten för given? Som jag 
uppfattat saken representerar tidningar eller medier i allmänhet för de 
flesta i Väst sällan några högre politiska och sociala ideal, utöver att de 
tillhandahåller dagliga nyheter och analyser. De ideal som en gång 
gjorde tidningar till en nödvändighet och hägrande möjlighet, näm-
ligen yttrande- och tankefrihet, spelar mest en biroll. De flesta tar 
grundläggande rättigheter som yttrandefrihet för given, som om inget 
pris betalats och inget ”krig” utkämpats för att få dem respekterade.
Är det något slags utvecklingsnivå som samhällen uppnår med tiden?
Det är sorgligt att se att människor inte uppskattar den friheten till dess 
fulla värde. Bland insiktsfulla debattörer är det journalistisk kvalitet 
och de marknadsmässiga utmaningar medieindustrin står inför som 
drar till sig uppmärksamheten. De flesta diskussioner kretsar kring nya 
affärsmodeller, transformationen av papperstidningen eller interaktio-

nen mellan gamla och nya medier. Med få undantag betyder då starten 
eller nedläggningen av en tidning inte mycket mer än om det gällde 
vilket vanligt företag som helst (därmed inte sagt att den sortens frågor 
inte förtjänar en genomtänkt diskussion).
Det som definierar en tidnings plats i ett givet samhälle är landets 
sociala, politiska och ekonomiska historia. Jag tror också att det måste 
vara i det ljuset vi bör uppfatta tidningarna, inte uteslutande hur bra 
eller dåligt en grupp tidningar gör ifrån sig. En tidning – eller utvidgat: 
medierna – förkroppsligar medborgarens rätt att ta del av eller dela 
med sig av information och åsikter. Tidningens innehåll i sig är förstås 
mycket viktigt, men i sista hand underordnat. Teoretiskt och praktiskt 
måste tidningen som företeelse finnas för att ett innehåll alls ska 
uppstå. Det är först på nästa nivå som frågan om professionalism och 
affärsmodeller blir relevant.
För att exemplifiera med mitt eget land tillåts Tidningen att existera, 
rent teoretiskt – men i praktiken kämpar den för att få finnas. Vanligen 
är det sådant som professionalism och produktutveckling som säkrar 
överlevnad och stabilitet, men i Etiopien finns det inget utanför de 
politiska och sociala strukturerna som utgör en tidnings realitet.
I varierande utsträckning gäller allt det här för varje typ av mass-
kommunikation. Men inte nödvändigtvis i Etiopien, där det inte finns 
någon oberoende radio- eller tv-station som kan rapportera i olika 
ämnen. Där har tidningarna förblivit de viktigaste medierna för att ge 
röst åt kritiska perspektiv.
Jag vill också understryka det faktum att ju mer politisk en tidning i 
Etiopien är, desto kortare är dess livslopp. Det betyder inte att det 
enbart är uttalat politiska frågor som kan utgöra en fara för en tidning. 
Även sport- och modemagasin undviker alla politiska aspekter på sina 
ämnen.



Svaret på frågan om vad en tidning borde vara beror alltså på det 
konkreta sammanhanget. De vanliga kraven på professionalitet täcker 
inte alla sidor av saken. Det som gör tidningar relevanta och viktiga 
måste vara deras sociala roll och den inverkan de har. De måste vara 
plattformar som tar upp alla brännande frågor, utmanar status quo och 
alltid kräver mer av vad de anser är ”gott”.
Med sitt sätt att närma sig samhällsfrågor kommer tidningen att fort-
sätta vara relevant även i nätets tidålder. Och viktigast av allt: jag kan 
inte föreställa mig en demokratisk övergång, var den än kan behövas, 
utan Tidningen som företeelse.
Låt mig få göra en tidning och jag kommer att välja den affärsmodell 
och professionalism som passar mitt sammanhang. Ge mig en tidning.

Mesfin Negash “

“Mesfin Negash är etiopisk journalist i Sverige. Han var 
chefredaktör på oberoende tidningen Addis Neger som lades ned 2009 
efter att flera medarbetare gått i landsflykt. Han driver fortfarande en 
webbsajt med samma namn från Sverige, där han fått politisk asyl.
Tidigare artiklar i DN: 25/10, 29/10, 31/10 och 7/11. “



DN 22 nov 2012:
Vad är en tidning? Del 6: Åke Wredén skriver om när pressen inte 
längre kan tas för given.

“Kris på djupet när färre går mot 
strömmen”
“I kväll delas Stora journalistpriset ut till årets bästa journalistis-
ka prestationer. Men frågan är vem som ska betala för kommande 
scoop. När tidningens affärsmodell dör är falluckorna många, 
skriver Åke Wredén, som fördelar och utreder presstödet.”

“För nyhetsförmedling behövs intäkter. Självständig nyhetsvärdering, 
egna framletade nyheter och journalistisk kvalitet behöver en affär-
smodell som kan bära kostnaderna.
Det finns förstås andra sätt. Ett är att låtsas. Man kan ha typografi som 
nyhetstidning, men leva som växten utan klorofyll. Yrket blir då att 
återanvända andras originalnyheter och blanda dem med sådant som 
pressavdelningar och lobbyister försöker göra till nyheter.
Bidragsfinansiering är ännu ett sätt, men bidrag brukar sällan ges utan 
öppna eller underförstådda motprestationer. I presstödsreglerna är 
innehållsvillkor otillåtna. Normalt ställer bidragsgivare villkor och att 
de kan hålla distans till det redaktionella arbetet är allt annat än givet.
Vad som kanske kan och bör göras politiskt är jag med om att grubbla 
på i organiserade former, som ledamot i presstödskommittén. Men 
första steget om sådana diskussioner ska bli meningsfulla måste vara 
att låta bli att skyffla en gång till i mediepolitikens hoprasade skytte-
gravar från 1980- och 90-talen.
All debatt om nyhetsförmedling och medier förs nu under andra förut-
sättningar än vid tidigare avgöranden om reklam-tv, presstöd och 

reklamskatt. Ett vanligt missförstånd är att det nu gäller att bejaka eller 
hejda ett skifte från cellulosapapper till elektroniska skärmar. Så är det 
inte. En förskjutning kommer att ske steg för steg, men inte helt. Att få 
prenumeranter och annonsörer att bära vitala samhällsfunktioner i ny-
hetsförmedlingen är en gemensam utmaning för tidningar som trycks 
och tidningar som sänds över nätet.
Tidigare togs pressen för given, det var inte fråga om annat än att det 
skulle finnas tidningar som var starka nog att regionalt och nationellt 
svara för den huvudsakliga nyhetsförmedlingen. Radio och tv var 
komplement, och att tidningarna stod för ryggraden i nyhetsförmed-
lingen var den ram tänkandet rörde sig inom.
Men om annonser flyttar till medier som inte bär nyheter eller sam-
hällsdebatt, och om abonnemang, lösnummer och motsvarande intäk-
ter för elektroniskt spridda medier inte räcker för att upprätthålla mer 
än ett påtagligt begränsat nyhetsarbete, vad händer då? Det är den 
frågan som måste ställas och besvaras. Det mesta talar för att följderna 
inte stannar inom mediebranscherna utan i hög grad skadar viktiga 
funktioner i ett demokratiskt land.
Det kommer ändå att finnas institutioner och intressen som är angel-
ägna att sätta snurr på de nyheter och de partssanningar och myter de 
själva vill ha spridda. Kommer det inte in pengar nog från abonne-
mang och annonser kan det finnas andra pengar, som blir tillgängliga 
för den som överger publicistiska värden och ger upp sitt journalistiska 
oberoende.
Men först och tydligast händer nog två andra saker.
För det första får de medier som försörjs med licens- eller skatte
pengar ökad tyngd och makt. Nyhetsförmedlingen blir mycket mer 
dominerad av de statliga etermedier som kan behålla sin redaktionella 



styrka när andra medieredaktioner försvagas, stängs eller blir beroende 
av vad sponsorer och andra finansiärer vill betala för.
Det är en riskabel illusion att detta skulle kunna hända utan kedje-re-
aktioner. Statsmakten i statliga medier är visserligen i Sverige av tradi-
tion delegerad i många steg, och är inte ett direkt utflöde av regerings-
makten. Men ifall annan nyhetsförmedling försvagas kommer det 
troligen att sätta den svenska public-servicemodellen under tryck. I 
högre grad får vi då statsnyheter med svaga motvikter. Ju mer domine-
rande för nyhetsvärderingen ett fåtal licensbetalda redaktioner blir, 
desto mer kan vinnas av den som förmår att ta ett grepp över vem som 
styr nyhetsvärderingen. Det är inte så säkert att det politiska systemet 
då kan behärska frestelserna till större styrning.
Den andra uppenbara följden, om journalistik som får sitt oberoende 
genom dagspressens affärsmodell blir allvarligt försvagad, är att 
styrkebalansen mellan redaktioner och mediemanipulatörer tippar 
ännu mer till de senares förmån. Om redaktioner försvagas i de delar 
som är publicistiskt centrala blir det mindre tid och arbetskraft till att 
bedöma nyhetsvärde, till att kontrollera om påståenden stämmer och 
till att ta fram nyheter som ingen levererar utifrån – eller rent av vill 
hålla dolda.
En sådan utveckling har pågått ett bra tag. De som yrkesmässigt för-
söker påverka nyhetsförmedlingen utifrån är mångdubbelt fler än de 
som arbetar med att självständigt ta fram nyheter eller med att på 
redaktioner värdera och kommentera samhällsfrågor. Än så länge är 
ändå de som har intresse av att få sina budskap presenterade som ny-
heter ofta i underläge mot de mer publicistiskt och ekonomiskt starka 
redaktionerna. Men de kan komma i överläge mot publicistiskt demo-
raliserade och ekonomiskt utarmade redaktioner.
En tredje utveckling kan bli medier som gör en affär av att sälja redak-
tionellt innehåll, och det även inom nyhetsförmedlingens kärnom-

råden. De yrkesetiska spärrarna mot detta har traditionellt varit starka i 
svensk press. Men om press med redaktionell integritet försvagas 
kommer tomrummet att fyllas. Att penningmakt då stannar inom den 
traditionella moralens skrankor kan inte tas för givet.
Ett varningens ord om detta finns i Nordisk Familjebok av år 1927: 
”Annonserna äro fortfarande få, varför ock de flesta [franska] tid-
ningar för sin existens äro beroende av tillskott från ibland ett politiskt 
parti, ibland någon affärsman, ibland någon utländsk makt. … [B] 
örsavdelningen [är] i regel uthyrd åt någon agent, som där regerar 
efter behag.”
Detta och annat behöver inte inträffa. Att försöka inventera tänkbara 
olyckor är inte detsamma som att se dem som ödesbestämda. Pressen 
måste i hög grad själv vara ansvarig för sitt öde. Stödsystem eller 
skatteregler kan i längden inte rädda den som inte förmår att också 
göra en hel del för att hjälpa sig själv. Grunden är att göra människor 
villiga att betala för redaktionellt innehåll, och att vara attraktiv för att 
förmedla den reklam som går att få utan medföljande villkor om det 
redaktionella innehållet.
I och utanför medierna ligger det i farans riktning att alltför många inte 
i tid ser vad som i dag står på spel. Av populära synvillor finns minst 
fyra:
1. Antalet medier och kanaler har ökat oerhört, med större mångfald i 
underhållning i ljud och bild. Men i nyhetsförmedlingen kan försvag-
ning och gallring bland medier med redaktionella resurser och bred 
spridning motsvaras av ett ökat antal småsidor med oftast mikrosko-
piska resurser och obetydlig läsekrets. Till detta kommer megafon- och 
hetsmedier. Sådana har föga behov av förmågan att skilja sant från 
falskt och vett från ovett. Tvärtom, hela syftet är att vräka påståenden, 
anklagelser och gruppfördomar omkring sig, och det är billigt. Journa-
listik däremot kostar.



2. Över nätet har en mängd tidningars hemsidor gjort fler röster lätt 
tillgängliga för fler läsare. För den som kan språk är stora delar av 
världspressen bara några tangenttryckningar bort – men denna godis-
kiosk för gratisläsare kommer att spikas igen. Det är i längden ohåll-
bart att gratis dela ut resultaten av avancerad, kostsam journalistik.
3. Mer kunniga och välorienterade läsare kan lätt hämta information 
och originalmaterial från myndigheter, företag och organisationer, men 
bara den information som de behagar visa på nätet. Det blir lättare att 
kringgå både redaktionell bedömning av väsentlighet och fakta och 
redaktionella missförstånd eller snedvinklingar. Men andra sidan av 
samma sak är inte bara en ökad skillnad mellan elit och bredare all-
mänhet. Det blir en ökad makt för informationsstyrande och gallrande 
tjänstemän hos myndigheter och privata intressen.
4. Känslan av kraften i nyhetstrycket då det ibland når drevstyrka är 
bedräglig. När färre medier har resurser och genomslag för en själv-
ständig bedömning och för att gå emot strömmen blir det lättare för 
någon enstaka redaktion att dominera. Andra underordnar sig, i en 
funktion som ekokammare. När dominerande redaktioner inte vill eller 
inte kan blir det i stället ganska tyst. Det är inte journalistikens styrka 
utan dess försvagning som gör sig gällande.
Den som ser synvillorna och inte hotbilden kan vakna upp i en omgiv-
ning där inte så många vill vara. En mer statsägd och mer lobbyiststyrd 
nyhetsförmedling är ingen fördel för ett demokratiskt land.
I kväll avslöjas vilka som får Stora journalistpriset. DN är nominerad 
i klassen Årets avslöjande.
Åke Wredén (FP) är journalist och ledamot Presstödsnämnden och i 
Presstödskommittén. “
“ Tidigare artiklar i serien var publicerade: 25/10, 29/10, 31/10, 7/11 
och 14/11. “



DN 14 dec 2012:
Debatt. Vad är en tidning?
“Dagstidningarna skapar tre skilda 
verkligheter”
“När man talar om dagstidningar talar man sällan om klass. Men 
tidningarna skapar olika världar för olika läsargrupper, skriver 
Kajsa Ekis Ekman i en reaktion på DN Kulturs serie om dagstid-
ningens väsen. “

“På dessa sidor har dagstidningens lov sjungits i någon månad nu. Vi 
har fått läsa att tidningen är samhällets starkaste kitt, landsortens puls 
och yttrandefrihetens riddare. Och som så ofta när det gäller något 
västerländskt som ska hyllas, så blir hyllningen inte komplett utan en 
påminnelse om att dessa rättigheter är en lyx i andra delar av världen. 
Björn Wiman konkluderar stolt att tidningen är ”demokratins 
dunderhonung” (DN 18/11).
Allt detta är ju sant på sitt sätt. Men något är frånvarande: klassfrågan. 
Det är inte bara det att vi läser olika tidningar beroende på vilken klass 
vi tillhör. Utan den världsbild vi får i oss är så olik beroende på vilken 
tidning vi läser att man ibland kan undra om vi befinner oss i samma 
land. Låt mig ta ett exempel. Säg att man är intresserad av maktskiftet 
i Kina, som ägde rum i mitten av november. Vad det egentligen hand-
lar om – vad som står på spel i världens folkrikaste land och världens 
kanske nästa stormakt. Säg att man läser fem tidningar: Expressen, 
Aftonbladet, DN, SvD och Dagens Industri.
I kvällspressen får vi veta allra minst. Från Kinas partikongress finns 
i Aftonbladet ett foto på gäspande delegater med rubriken ”Hu vad det 
är tråkigt i partitoppen”, några artiklar om att det är diktatur i Kina 
samt två relativt ingående analyser. I Expressen får vi veta att ”ingen 

vet vad den nye härskaren kommer att göra” men att han gillar Holly-
woodfilmer, har rest mycket och är emot korruption. Vi får många per-
sonliga berättelser, men inte någon djupare förståelse.
Morgontidningarnas läsare får veta mer än kvällspressens. DN:s läsare 
får till exempel lära sig att Kina expanderar militärt, att befolkningen 
åldras och att landet har skakats av skandaler som damernas fusk i 
badminton-OS. Vi får också en lång artikel med spekulationer i vad 
Barack Obama och Xi Jinping kommer att äta när de ses, och kanske 
kommer de bra överens eftersom båda gillar basket och växte upp utan 
sina fäder. Merparten av artiklarna i både DN och SvD:s nyhetsdel 
handlar om skillnaderna mellan demokrati och diktatur.
Öppnar vi SvD:s näringslivsdel eller Dagens Industri händer plötsligt 
något. Med ens är det slut på talet om troner och härskare men också 
på berättelserna om demokrati och diktatur. Här råder en kamp för 
profit på blodigt allvar. Här får vi inte veta vad Kinas ledare äter, utan 
att när Kina ska ställa om till inhemsk konsumtion måste landet bygga 
ut välfärden – sjukvård och pensionssystem – för att privatpersoner 
ska våga dra ned på spartakten. Detta kommer i sin tur att innebära att 
det offentliga måste köpa mängder av produkter. Det svenska bolaget 
SCA berättar att det redan nu satsar på att sälja inkontinensprodukter 
till Kinas åldrande befolkning. Vi får veta vad Goldman Sachs anser 
om maktkampen i partiet och att ett beslut från den kinesiska parti-
toppen får effekter på Volvo redan efter sex veckor.
Varför denna enorma skillnad? Jo, dessa tidningar riktar sig till olika 
samhällsklasser. Enligt Sifos årliga Orvestoundersökningar läses 
kvällstidningarna av en majoritet låginkomsttagare och medelinkomst-
tagare. Morgontidningarna, DN och SvD, har en markant högre andel 
medelinkomsttagare, medan höginkomsttagarna läser Dagens Industri. 
Hos DI:s läsare finner vi anställda inom bank och finans, vd:ar och 
koncernchefer (Orvesto Konsument 2011, Orvesto Närings-liv 2012).



Tre samhällsskikt, tre olika typer av tidningar. Och tre olika världar. 
Ju längre ned på samhällsstegen vi befinner oss, desto mer underhåll-
ning får vi. Ju högre upp, desto mer fakta. Det är inte bara tre olika 
Kina som framkommer, utan tre olika världsbilder: moralism, idea-
lism, materialism. I kvällspressen tycks världen regeras av individer 
och deras karaktärsdrag, i morgontidningarna av idéer som demokrati 
och diktatur, i affärspressen av pengar, resurser och ägande. Om 
kvällspressen säger till sina läsare: Var en bra människa, säger mor-
gontidningarna: Ha rätt värderingar, och affärspressen: Jaga mer profit! 
Det är kvällspressens personliga fokus som gör att de och ingen annan 
så skickligt avslöjar skandaler likt SD-filmen nyligen – men som också 
gör att världen framstår som en reality show. Det är morgontidning-
arnas idealism som ger läsarna etiska värderingar men samtidigt gör 
dem så omedvetna om de mekanismer som styr världen. Och det är 
affärspressen som lär beslutsfattarna att styra samtidigt som den avhu-
maniserar världen, gör mänskliga rättigheter till en bisak och vanliga 
människor till lönekostnader eller kunder.
Denna kalla världsbild kan komma som en chock för den som läser 
affärspressen för första gången. Det intressanta är att den bygger på 
precis samma premisser som en marxistisk samhällsanalys: nämligen 
att ekonomin och profitintresset är avgörande för vilket samhälle vi får. 
Medan denna analys sällan presenteras för arbetarklassen och medel-
klassen, är den en självklarhet för den ekonomiska eliten. Då samma 
företagsledare intervjuas i DN och DI talar han i DN om sina dröm-
mar, sitt golfintresse och sina krukväxter, men i DI om hur han ska 
skaffa sig större marknadsandelar. I kvällspressen är han över huvud 
taget inte intervjuad. Man kan också säga: i kvällspressen är kapitalis-
men dold, i medelklassens morgontidningar är kapitalismen närvaran-
de men humaniserad, men i Dagens Industri framträder den naken. Om 
man tvingade alla människor att byta tidning under ett år skulle detta 
förmodligen åstadkomma enorma sociala förändringar.

Att kvällspressen säljer på skandaler tycker många är förkastligt, men 
det förutsätter ju att läsaren har en moral och förmåga att bli upprörd. 
Utan moral ingen skandal, och hade läsarna ingen empati skulle de ju 
ge blanka fan i om X misshandlat Y eller om Z hittat ett råttlik i yog-
hurten, och alltså inte köpa tidningen. Här har ganska lite förändrats på 
femtio år, även om ordet ”vi” tidigare så vanligt i kvällspressen för att 
markera tillhörighet – har ersatts av ett ”du”, som Göran Rosenberg 
har påpekat. Arbetarklassen har flyttat ut som politiskt subjekt och 
dyker numera mest upp som individer. Så gott som aldrig är de på 
arbetet. För medan arbetarklassens och medelklassens tidningar riktar 
sig till människor på fritiden, riktar sig affärspressen till sina läsare på 
arbetet. Här finns en parallell till det som hänt i den samtida förståel-
sen av klass: i högre grad har klass kommit att beskrivas i termer av 
människors fritidsval (tv eller böcker? Melodifestivalen eller opera?) 
och inte på basis av vad man arbetar med.
Verkligt nytt är det som sker i medelklassens morgontidningar. Där har 
det skett ett markant skifte från den bildade medelklassen till den 
konsumerande. Fram till för något decennium sedan var det en själv-
klarhet att en läsare av DN, GP, Sydsvenskan eller SvD fick en relativt 
heltäckande bild av vad som sker i Sverige och omvärlden, vad som 
skiljer filosoferna Irigaray och Cixous, hur fångvården ser ut och hur 
en narkoman har det. Det hörde helt enkelt till att kunna sådana saker. 
Inte längre. Ut bildning som klassmarkör, in konsumtion! I stället för 
en medelklass som begriper något har vi en medelklass som definieras 
av att den köper.
Visst är morgontidningen fortfarande en nyhetstidning, och visst 
publiceras där både ovärderliga grävande reportage och briljanta 
analyser, men ingen kan förneka att något har hänt. Mindre fokus på 
nyheter, mer fokus på livsstil: mer nöje och mindre idé och kritik; mer 
personligt tilltal och exploatering av journalisters personliga berättel-



ser. Medelklassen, särskilt i morgontidningarnas helgbilagor, verkar 
ständigt befinna sig på semester. De åker på weekendresor till Dubai 
eller Sydafrika stup i kvarten, och när de inte gör det dricker de olika 
sorters viner eller ritar egna villor i Saltsjö-Boo som de inreder med 
medveten ljusplanering. Om möjligt placerar de sina pengar i en smart 
fond – men arbetar gör dessa glamourösa varelser absolut inte, och 
verkar trots alla dessa viner aldrig bli alkoholister, ha arbetsmiljöpro-
blem eller barn på glid. (Kvällspressen har en mycket mer verklighets-
trogen bild av människan, där man kan läsa artiklar om vad man kan 
göra om ens partner slår en eller ens mamma är alkoholist.)
Den slovenske filosofen Slavoj Žižek har skrivit om det samtida 
”tvånget att njuta” men att njuta är att ta i: det gäller att trivas, inget 
annat. Samtidigt som en stor del av det som kallas medelklass får en 
alltmer osäker situation på arbetsmarknaden, möts de i sina tidningar 
av en idealiserad bild av sig själva. Det hela har gjort att ordet ”medel-
klass” närmast har blivit ett hatobjekt för både vänster och reaktionä-
rer: synonymt med privilegierad och verklighetsfrånvänd.
Om morgontidningarna helt byter ut idealismen mot konsumismen, 
vad blir av deras framtid? För genom att överge den bildade medel-
klassen, avskaffar morgontidningarna samtidigt sitt existensberättig-
ande. Kanske kommer den självfixerade övre medelklass som fastnar i 
en klaustrofobisk idealvärld av speglar till slut att fråga sig: varför ska 
jag över huvud taget läsa en dagstidning?

Kajsa Ekis Ekman  litteratur@dn.se “

“Fakta.
Artiklar i serien ”Vad är en tidning?” publicerades 25/10, 29/10, 
31/10, 7/11, 14/11 och 22/11. Den 6/12 publicerades en intervju med 
Lena Adelsohn Liljeroth om presstödsutredningen. dn/se.kultur “

mailto:litteratur@dn.se
mailto:litteratur@dn.se


DN 18 nov 2012:
Presstödet.
”Den blödande dagspressen behöver 
omställningsstöd nu”
“Snabb utveckling. Det är bra att det nuvarande presstödet ses 
över. Samtidig är det ett problem att det nya systemet börjar gälla 
först om fyra år, vilket är en evighet i vår bransch. Om inget kon-
kret inträffar före 2017 är risken stor att flera klassiska tidningar 
faller bort. Så krass är situationen, skriver företrädare för landets 
S-tidningar.”

“Att tidningsbranschen är under stor förändring är varken någon nyhet 
eller hemlighet. Pappersupplagorna går långsamt ner för dagspressen. 
Riktningen är digital. Omvärlden har förändrats, det innebär att tid-
ningsföretagen också måste förändras.
Vi som är chefer på S-tidningarna i Sverige har förstås ett stort ansvar i 
det förändringsarbete vi dagligen driver för att hitta vägar för att nå ut 
med vår journalistik och att finansiera den verksamheten även digi-talt 
i framtiden. Hur länge papperstidningen kommer att leva kan ingen 
exakt svara på. Det viktiga för oss är att vi även i framtiden – oavsett 
plattform – ska leva vidare för att främja konkurrensen och den viktiga 
mångfalden inom dagspressen.
Det stora problemet är att vi just nu befinner oss i moment 22 ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv.
Just nu pågår en översyn av det statliga stödet till dagspressen. Arbetet 
leds av en presstödskommitté, med Hans-Gunnar Axberger som ord-
förande och tolv ledamöter från samtliga riksdagspartier.
Vi välkomnar den översynen, eftersom nuvarande presstödssystem 
kom till på 70-talet och därför är föråldrat och inte alls i paritet med 
den rådande situationen för dagspressen.

Problemet med översynen av presstödet är tidsaspekten. Det nya 
presstödet, som av allt att döma kommer att bli teknikoberoende, 
börjar gälla först januari 2017, det vill säga över fyra år fram i tiden.
Fyra år är en evighet i en bransch där förändringarna sker i rasande 
takt. Vi som dagligen arbetar med dessa frågor i ständig förändring 
med såväl konjunkturella som strukturella framåtblickande problem-
lösningar, har svårt att sia om hur mediebranschen ytterligare har 
förändrats fyra år fram i tiden.
Presstödskommitténs arbete är om möjligt ännu svårare. Enligt rege-
ringens direktiv ska kommittén presentera sina förslag redan 31 
augusti 2013. Genomförandet av förslagen ligger emellertid flera år 
framåt i tiden. Svårigheterna ligger bland annat, som vi ser det, i att 
presstödskommittén undersöker möjligheterna till ett plattformsobe-
roende presstöd i framtiden. Ingen kan fullt ut greppa den tekniska 
utvecklingen och veta vilka plattformar som finns om fyra i år.
Ingen kan heller exakt svara på om mediebranschens nuvarande 
problem är av konjunkturell eller strukturell karaktär – eller kanske 
både och.
Medborgarna har rätt till mångfald. Presstödets syfte är att stärka en 
levande demokrati och ska medverka till att medborgare har tillgång 
till allsidig nyhetsinformation och mångfald inom opinions- och 
åsiktsförmedling. Vi anser att dagspressen har en särskild betydelse för 
detta. Inte minst när det gäller lokala och regionala samhällsfrågor. 
Presstödet bör även stimulera affärsutveckling, utveckling av distribu-
tion och teknik samt startande av nya tidningar.
Att förändra en klassisk tidningsorganisation så att den blir mer 
digital och på bästa sätt möter framtiden, i syfte att bibehålla presstö-
dets intentioner, är en kostsam process. I det moment 22 vi nu befinner 
oss är risken stor för ständiga osthyvlingar när det gäller personalkost-
nader. Risken är också stor att detta i sin tur drabbar journalistiken och 
mångfalden vilket vi i slutändan ser som en fara för demokratin.
Den långsiktiga risken är att flera klassiska tidningsföretag kommer att 



dö sotdöden innan de nya presstödsreglerna träder i kraft.
Därför föreslår vi att presstödskommittén får ett tilläggsdirektiv i sin 
översyn av presstödssystemet. Det är nu dags att på allvar aktualisera 
frågan om ett omställningsstöd till dagspressen. Dessa tankar har 
tidigare även förts fram av bland andra Sveriges Radios tidigare vd 
Mats Svegfors och Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter.
För ett antal år sedan tvingades Presstödsnämnden använda krediten 
för att betala ut presstöd till alla S-tidningar. I dag har flera tidningar 
förlorat delar av sitt presstöd, vilket innebär att nämnden numera har 
ett överskott i kassan. Om ingenting konkret inträffar före 2017 är 
risken stor att Presstödsnämnden har väldigt gott om pengar, eftersom 
flera klassiska tidningsföretag då kan ha fallit bort. Så krass är 
situationen.
Därför föreslår vi nu ett omställningsstöd enligt följande punkter:
Höj det nuvarande presstödet i rena krontal fram till år 2017. Det 
behövs också ett fortsatt distributionsstöd, som inkluderar regionala 
transporter.
Sänk gränsen på 12 000 exemplar. Enligt nuvarande regelsystem 
måste en landsortstidning med sex dagars utgivning ha en upplaga på 
minst 12 000 exemplar för att få fullt driftstöd på 16,8 miljoner kronor 
per år. Under den nivån minskar stödet med 1,4 miljoner för varje 1 
000 exemplar i tappad upplaga. Många S-tidningar är i dag runt – eller 
under – 12 000 exemplar, vilket gör att varje tappad prenumerant 
innebär stora ekonomiska förluster.
Med tanke på att nuvarande system är föråldrat bör denna gräns sänkas 
till 9 000 exemplar under övergångstiden.
För att frigöra pengar för utveckling söker många av oss samarbe-
ten med forna tidningskonkurrenter när det gäller den ”enklare” och 
icke opinionsbildande journalistiken. Det nuvarande presstödssystemet 
hindrar dessa ambitioner. För att få presstöd måste en dagstidning 
enligt nuvarande regelverk ha minst 55 procent unikt material. Den 
gränsen är statisk och alltför begränsande. Ekvationen går helt enkelt 

inte ihop, eftersom det krävs en relativt stor personalstyrka för att 
lyckas producera så pass mycket eget material i den egna tidningen.
Vi föreslår därför att denna 55-procentsregel ändras under övergångs-
tiden. De tidningar som har mer än 55 procents unikt material bör få 
ett högre presstöd. De tidningar som inte har resurser och ekonomisk 
möjlighet att ha minst 55 procents material och till exempel väljer att 
ha 25 procents eget material bör få presstöd efter det.
Vi tror på en fortsatt levande dagspress.
För mångfaldens och demokratins skull.

För Pres(s)gruppen – en sammanslutning av Sveriges 
prenumererade S-tidningar:
Ulrika Obstfelder Peterson Ordförande i Pres(s)gruppen och vd, 
Värmlands Folkblad
Håkan Johansson Vice ordförande i Pres(s)gruppen och vd, 
Sydöstran och Östran/Nyheterna
Marie Hillbom Chefredaktör, Folket
Lotta Lindqvist Chefredaktör, Östran/Nyheterna
Gunilla Persson Redaktionschef, Östran/Nyheterna
Daniel Nordström Chefredaktör, Folkbladet Västerbotten
Peter Franke Chefredaktör, Värmlands Folkblad
Widar Andersson Vd/Chefredaktör, Folkbladet Norrköping
Sven Johansson Chefredaktör, Arbetarbladet
Lennart Mattsson Chefredaktör, Länstidningen Östersund
Gunnar SvenssonChefredaktör, Sydöstran
Matti Lilja Tidningschef, Piteå-Tidningen
Anders Ingvarsson Chefredaktör, Dagbladet
Mats Larsson Redaktionschef, Dala-Demokraten
Kalle Sandhammar Chefredaktör, NSD”



DN 29 nov 2012. 
Storbritannien. Avlyssningsskandalen

“Pressetiken under lupp inför Levesons 
förslag”
“ Ska den brittiska pressen få fortsätta granska sig själv? Eller 
måste tidningarna tyglas med lag? I dag presenterar utredningen 
som tillsattes i kölvattnet av förra årets stora avlyssningsskandal 
sina förslag. “

“Lagar som reglerar pressen kommer att underminera yttrandefriheten
Det skriver över 80 parlamentsledamöter, de flesta från det styrande 
konservativa Torypartiet, i ett öppet brev som publicerades i brittiska 
tidningar i går.
Uppropet var det sista tunga inlägget innan utredaren Brian Leveson i 
dag presenterar sina med spänning emotsedda förslag om hur pressen 
ska regleras. Hittills har brittisk press granskat sig själv genom ett 
organ som liknar Pressens opinionsnämnd i Sverige. Nu väntar sig de 
flesta att Leveson föreslår någon form av lagstadgad reglering.
Tidningsbranschen vill att systemet med självreglering fortsätter 
genom en ny pressnämnd med starkare muskler än den gamla. Men 
andra vill ha ett nytt granskningsorgan som har stöd i lagen.
–  Fortsatt självreglering skulle vara en katastrof, säger skådespelaren 
Hugh Grant som talar för Hacked Off, en kampanjgrupp som represen-
terar offer för tidningars telefonavlyssning och andra som råkat illa ut.
Premiärminister David Cameron ska kommentera Levesons förslag 
efter att rapporten presenterats i dag. Det blir en svår balansgång.Det 
var Cameron själv som tillsatte Levesons utredning när stormen bröt ut 
efter avslöjandet förra sommaren att tidningen News of the World, ägd 

av mediemagnaten Rupert Murdoch, hade hackat sig in och avlyssnat 
den mördade skolflickan Milly Dowlers telefonsvarare. Sedan dess har 
flera hundra personer frågats ut, ofta i direktsänd tv – allt från 
avlyssningsoffer som Milly Dowlers föräldrar och kändisar som Hugh 
Grant och Harry Potter-författaren J K Rowling, över tid-ningsägare 
och redaktörer som Rupert Murdoch och Rebekah Brooks, till politiker 
som David Cameron och Tony Blair.
Status quo är uteslutet, sade Cameron i går. Men han leder ett parti 
och en regering där åsikterna i frågan går brett isär. I Torypartiet finns 
många, däribland undertecknarna av gårdagens upprop, som vill ge 
pressen en ny chans med en mer effektiv självgranskning. De menar 
också att de övertramp som kommit fram under Levesons förhör hand-
lar om lagbrott, och att det därför inte är pressens självreglering som 
brustit, utan polisen och det juridiska systemet. Men ett 40-tal andra 
konservativa politiker har i ett tidigare öppet brev krävt att staten är 
med och reglerar, en ståndpunkt som också omfattas av 
Liberaldemokraterna, det mindre partiet i koalitionsregeringen.
Oppositionspartiet Labour menar att man ska följa Levesons förslag 
så länge de är ”rimliga”.
Den breda enighet som Cameron i går sade att han vill uppnå verkar 
långt borta.
Cameron kommer också att behöva väga sina ord noga eftersom Leve-
sons utfrågningar blottlagt hans egna nära band till tidningsredaktörer 
som hamnat i skottgluggen. Han anställde den tidigare chefredaktören 
för News of the World, Andy Coulson, som informationschef. Och 
Cameron är granne och umgås med Rebekah Brooks som var redaktör 
för News of the World när Milly Dowlers telefon hackades.Om 
Cameron säger nej till striktare reglering kan han anklagas för att gå 
sina vänners ärenden.
Thomas Hall  thomas.hall@dn.se “
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“Så regleras pressen i andra länder

Frankrike
Landets domstolar sköter den pressetiska kontrollen. Sedan 1934 
skulle egentligen branschorganet som delar ut presskorten fylla en 
sådan roll.
– Vi försöker få igenom att de äntligen ska göra det, säger Dominique 
Pradalié på journalistförbundet, SNJ. Förhoppningen är att 
kommissionens omdömen skulle publiceras, väl synligt, på den 
felande tidningens egna sidor. Ett statligt styrt radio- och tv-råd (CSA) 
har också försökt ta på sig en etisk roll. Men dess oberoende 
underkändes av journalistfacken.
Magnus Falkehed, Paris
Tyskland
Pressfriheten garanteras i grund-lagen från 1949 samtidigt som 
branschen själv, liksom i Sverige, vakar över de pressetiska reglerna 
för att förhindra skärpt lagstiftning. Den stora vändpunkten kom för 50 
år sedan med ”Spiegel-affären”. Nyhetsmagasinet Der Spiegel 
rapporterade om hur illa det var ställt med det tyska försvaret. 
Chefredaktören häktades, men tidningen gick segrande ur affären och 
från den dagen är den tyska pressfriheten mer än en paragraf i 
grundlagen. I höst har tyska tidningar påmint om det som hände 1962.
Jan Lewenhagen, Berlin
Italien
Pressetiken har diskuterats intensivt i höst. Detta till följd av att 
Berlusconis parti Pdl föreslagit att endast journalister och inte 
chefredaktörer skall kunna åtalas för förtal. Förslaget, skapat för att 
chefredaktören för Berlusconis egen tidning Il Giornale inte skulle 
behöva avtjäna ett fängelsestraff, underkändes av senaten i måndags. 

Landets journalistkår har också möjlighet att definitivt utesluta de 
journalister som inte följer pressens etiska regler. Utan medlemskap 
kan de inte fortsätta arbeta som journalister.
Peter Loewe, Rom
Sverige
Tryckfrihetsförordningen är grundlagen som reglerar yttrande-friheten 
i tryck, där de viktigaste delarna är offentlighets-principen, regler om 
meddelarfrihet och meddelarskydd, censurförbud och regler om en 
ansvarig utgivare. Motsvarande yttrandefrihetsgrundlag finns för andra 
medier, som radio och tv. I praktiken styrs vad som kan publiceras 
genom att de flesta tidningar valt att ingå i det frivilliga pressetiska 
systemet med pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd, som 
i vissa delar går längre än lagstiftningen.
Staffan Kihlström”
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DN 30 nov 2012:

“Engelsk pressnämnd ombildas”
“Trots olaglig telefonavlyssning och hänsynslöshet i jakten på sensa-
tioner ska den brittiska pressen även i fortsättningen vara självreg-
lerande. Men enligt ett förslag ska pressnämnden, ”The Press Com-
plaints Commission”, ombildas med striktare regler och ökad insyn. 
Enligt förslaget ska också en ny presslag införas i landet som ger myn-
digheterna möjlighet att vidta åtgärder mot tidningar som inte ansluter 
sig till det nya regelverket. DN “ 

DN 30 nov 2012:

“Levesons farliga presslag”
“ Utredaren Brian Leveson föreslår en ny lag som ska sätta grimma på 
den brittiska pressen. Motsvarigheten till Pressens opinionsnämnd 
skulle bli kvar men övervakas av en statlig myndighet.
Bakgrunden är avslöjandena förra året om boulevardtidningen News 
of the Worlds vidriga metoder, bland annat avlyssning av en mördad 
flickas telefonsvarare.
Vad tidningen gjorde går inte att försvara, och få sörjer att den sedan 
lades ned. Den brittiska opinionsnämnden har varit oduglig. Men det 
vore bättre att ge den vassa tänder än att ta den risk det innebär att låta 
staten lägga sig i pressfriheten.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 30 nov 2012:
Levesonrapporten.
“Cameron tvekar om lag mot brittiska 
pressen”
“ London. Tuffare regler för den brittiska pressen och nya lagar. 
Det föreslår utredaren som granskat landets tidningar efter förra 
årets stora telefonavlyssningsskandal. Men premiärminister David 
Cameron tvekar och vill inte ha lagstiftning. “

“– Det måste bli en förändring, sade utredaren Brian Leveson när han i 
går presenterade sina slutsatser efter ett års granskning av den brittiska 
pressens etik och arbetsmetoder.
Den aktade juristen Levesons utredning har frågat ut över 400 perso-
ner. I går var det domens dag för brittisk press.
Leveson lovordade först mediernas roll för demokratin när han lade 
fram huvuddragen i sin 2 000 sidor tjocka rapport. Men fortsättningen 
blev en lång vidräkning med delar av pressen. Leveson talade om en 
hänsynslös sensationsjakt.
– De har struntat i alla klagomål och förstört livet för vanliga männi-
skor, sade utredaren.
En av tidningarna han säkert hade i tankarna var News of the World, 
ägd av mediemogulen Rupert Murdoch. Det var efter avslöjandet förra 
sommaren att News of the World hade hackat och avlyssnat den mör-
dade tonåringen Milly Dowlers telefonsvarare som Leveson fick utred-
ningsuppdraget.
Leveson föreslår att ett nytt organ ska granska och reglera pressen, en 
”självreglerande instans” som han menar att pressen själv ska skapa, 
och som ska vara oberoende inte bara av regering och politiker utan 
även av tidningsbranschen själv.
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– Ett sådant nytt organ behöver också stöd av nya lagar, förklarade 
Leveson.
Att Storbritannien behöver ett nytt organ som reglerar pressen är alla 
överens om – tidningsbransch, politiker och offer för tidningarnas 
telefonavlyssning.
Men behövs lagstiftning? Den frågan kommer att stå i centrum för den 
fortsatta debatten.
Pressen värjer sig och säger att lagar skulle hota yttrandefriheten.
I går sade premiärminister David Cameron att han håller med om prin-
ciperna i Levesons resonemang, men att han har ”allvarliga invänd-
ningar” mot att slå in på lagstiftningsvägen.
– Vi bör tänka oss noga för innan vi går över en sådan linje. Det skulle 
skapa möjlighet för politiker, nu eller i framtiden, att utöva påtryck-
ningar på pressen. Jag är inte övertygad om att det i det här skedet be-
hövs lagstiftning för att uppnå Levesons mål, förklarade premiärmi-
nistern i parlamentet.
Samtidigt inbjöd Cameron de andra partierna till överläggningar och 
sade att han vill ha en bred överenskommelse. Men enigheten verkar 
långt borta. Inte ens regeringspartierna är överens. Liberaldemokra-
terna accepterar Levesons förslag om lagstiftning, precis som opposi-
tionen i Labour.
Och organisationen Hacked Off, som representerar avlyssningsoffren, 
är besviken.
– Leveson har gjort ett gediget jobb. Men premiärministern sviker nu 
när han inte fullt ut vill genomföra utredningens förslag, sade Brian 
Catchart från Hacked Off. 

Thomas Hall thomas.hall@dn.se “

“Frågor & svar

Vad är Leveson-utredningen?
Kommissionen tillsattes förra sommaren efter avslöjandet att tidningen 
News of the World, ägd av mediemogulen Rupert Murdoch, illegalt 
hade avlyssnat den mördade tonåringen Milly Dowlers telefonsvarare. 
Utredningen har letts av den erfarne juristen Brian Leveson.
Vad har utredningen granskat?
Leveson har granskat pressens etik och arbetsmetoder. Flera hundra 
personer har frågats ut – avlyssningsoffer, kändisar, poliser och 
politiker. Förhören har blottlagt hur nära, och enligt kritikerna osunda, 
band pressen haft med polis och politiker.
Har inte flera personer åtalats?
Jo. Levesons utredning är en av följderna av avlyssningsskandalen. 
Samtidigt har polis och åklagare gjort sina utredningar. Ett tiotal 
personer har åtalats för illegal avlyssning, mutbrott och försök att 
hindra polisutredningen. Bland de åtalade finns Rebekah Brooks, 
tidigare chef för Murdochs brittiska tidningar och vän med 
premiärminister David Cameron, och Andy Coulson, tidigare redaktör 
för News of the World och en tid Camerons informationschef.
Vad hände med News of the World?
News of the World var en söndagstidning som lades ned strax efter att 
skandalen briserat. Nu ger Murdochs bolag i stället ut en 
söndagsupplaga av The Sun. “
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DN 5 dec 2012:
Tidningen och demokratin. Torgny Segerstedts val mellan frihet 
och plikt
“Han tog hundvakten för friheten”
“ På fredag har Jan Troells film om Torgny Segerstedt premiär. 
Dilsa Demirbag-Sten, som förra veckan mottog Segerstedts Fri-
hetspenna, porträtterar en exceptionell tidningsman. “

“ På omslaget till Anders Johnsons finstämda porträttbok om Torgny 
Segerstedt står huvudpersonen med en käpp i sin vänstra hand och 
håller kopplet till sin älskade Garm (en grand danois) i den andra. En 
välklädd Segerstedt ler ner mot den gigantiska hunden, vilken med fast 
blick stirrar in i kameran, som om han vore redo att försvara husse.
Det var han förmodligen också. Segerstedt hade alltid två eller tre 
hundar samtidigt, varav en alltid av respektingivande storlek. Det var 
farligt att vara hängiven och principfast antinazist i Sverige under and-
ra världskriget. Folk spottade på gatan när Segerstedt gick förbi. Om 
dem sade han: ”Om de åtminstone hade kurage nog att spotta på mig.”
Torgny Segerstedt förlorade sin mor som åttaåring och vid tjugo var 
han föräldralös. Mot alla odds fullgjorde han sin akademiska utbild-
ning och skrev slutligen sin omstridda avhandling i religionshistoria. 
Bekvämlighet i alla bemärkelser var främmande för honom; i det 
trygga, borgerliga hem som han senare under sin karriär byggde upp 
fick han nog aldrig riktigt fäste. Han visste att det fanns annat. Kanske 
var det därför som han skrev som om han inte hade något att förlora, 
utom sin heder och sitt namn. Det var det som gjorde honom till 
avvikare i djupare bemärkelse.
Vem är i dag redo att offra karriär, socialt anseende och bekvämlighet 
för att ta principiella strider på ett liknande sätt? Vi lever i de 
behagsjukas tidsålder. När man återknyter bekantskapen med Torgny 
Segerstedt och hans tid slås man av hur fega vi blivit, i en av världens 
mest välfungerande demokratier. Man kan inte gärna hävda att den 

svenska idédebatten har tagit några svindlande steg framåt sedan 
Segerstedts tid. Få vågar avvika, rädslan för verklig friktion är större 
än någonsin. Europa brinner, samtidigt som den självutnämnda god-
hetens chefsideologer vill rensa ut böcker från svenska bibliotek. Vad 
händer den dagen då ickedemokratiska krafter, de som verkligen livnär 
sig på konflikt, gör anspråk på makten? Utan en Torgny Segerstedt – 
och hans hundar – tycks vi vara illa rustade att erbjuda dem verkligt 
motstånd i detta konsensusorienterade land.
Torgny Segerstedt var religionshistoriker. Även som sådan var han 
kontroversiell – det sägs att han lärde en av sina första hundar, en tax 
vid namnet Nabbe, att skälla varje gång den dåvarande biskopen 
Billings namn nämndes. Hade han varit verksam i dag, i en tid då 
kollektiva religiösa psykoser åter har gjort entré i det politiska rummet, 
hade både han och Nabbe haft fullt upp.
Studierna i religionshistoria lade grunden för det övergripande temat i 
Segerstedts publicistiska arbete: konflikten mellan individen och 
kollektivet. I sin sista artikel, publicerad i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning två veckor före sin bortgång, skriver han:
”Här i landet ha vi ibland skrattat åt tyskarnas fäaktiga lydnad mot de 
nazistiska herdarna. Tyskens troskyldiga glädje över att själv slippa 
tänka – Hitler denkt für uns – har förhånats, icke utan skäl. Men hur är 
det, äro vi i detta land alldeles fria från liknande fämentalitet? /.../ 
Kollektiviteten upphöjes på individernas bekostnad. Ingen skall hävda 
en åsikt, därför att han finner den sann och riktig, utan anamma den 
mening, som ledningen bestämmer, och som han skall ha ihop med 
alla i sitt fårahus. Hitlerismen, kommunismen, socialdemokratien, 
katolska kyrkan, alla hylla de denna samfälldhet, och se i personlig-
hetens självhävdelse en fiende, som måste till det yttersta bekämpas. 
Striden mellan de två, personligheten och hjordinstinkten, kommer att 
fortgå till tidernas ände.”
Segerstedt var en man som, med dottern Ingrids ord, ”aldrig sökte 
men alltid valde striden”. Det betydde att han i det konsensusinriktade 
Sverige snabbt stämplades som ”konfliktsökande”. I vårt kollektiva, 



om än ibland korta, minne är det just denna samförståndsanda som har 
tagit oss från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de mest 
framstående på knappt 60 år. Men kanske har denna dyrkan av idén 
om konsensus också rest ett hinder för utvecklingen.
Det ligger i människans natur att söka nya marker, fråga och längta 
efter det som ligger bortom det vedertagna. Individen är ett unikt 
myller av identiteter – därmed alltid i någon mån avvikande.
Detta var Torgny Segerstedts grundackord: insikten att alla avgörande 
strider står mellan tradition och förnyelse, överhet och den enskilde, 
plikt och frihet, konsensus och avvikelse. Det är denna friktion som 
driver mänskligheten framåt. Jag tror att det är detta Torgny Segerstedt 
kan lära oss i dag. De tama djuren, skrev han, tar inga risker men för-
lorar å andra sidan alla chanser.
Torgny Segerstedt ägnade sitt liv åt att motarbeta nazismen och åt att 
bilda svenskarna om de totalitära krafternas ambitioner och konse-
kvenser. Han bokstavligen riskerade livet för samma sak. På Vasa-
platsen i Göteborg står i dag Torgny Segerstedt-monumentet, en tio 
meter hög trekantig obelisk i granit. På sockeln står följande: ”De fria 
fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt 
fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.”
Torgny Segerstedt avled den 31 mars 1944 i sviterna av en stroke. Han 
fick aldrig uppleva nazismens slutliga nederlag eller den fred som 
följde efter kriget.
Sina sista dagar låg han medvetslös men vaknade tillfälligtvis upp. I 
Jan Troells film är hans sista ord en fråga om Hitler är död. Jag har fått 
berättat för mig att hans sista fråga i verkligheten var en helt annan: 
”Är Norge fritt?”
Det är skillnad, en stor sådan, på att ge upp andan vid beskedet att 
någon är död och att göra det till en önskan om frihet.
Dilsa Demirbag-Sten. Författare och kolumnist. Frihetspennan delas 
ut av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne till en framstående publi-
cist.”

DN 3 dec 2012:

“Mediesajt hotas av nedläggning”
“Branschsajten Medievärlden kan läggas ner till sommaren om inte en 
ny ägare kan hittas före halvårsskiftet. Det finns utrymme i Tidningsut-
givarnas budget för Medievärlden under 2013, men inte 2014. I dags-
läget kostar Medievärlden organisationen 2,2 miljoner.
– Medievärlden fyller en viktig funktion. Det är en röst som följer 
dagspressen på ett helt annat sätt än övriga branschmedier. Vad det 
handlar om är att hitta andra strukturer för sajtens finansiering. Hur det 
ska gå till får framtiden utvisa, säger TU:s styrelseordförande Thomas 
Brunegård till Medievärlden.
DN “



DN 14 dec 2012:
Medier.

“Katastrofen i globaliseringens skugga”
“Hur troget återspeglar medierna världen där ute? En enkel räkneöv-
ning antyder att något är skevt i optiken.
Såvitt man hittills vet krävde tyfonen ”Bophas” härjningar minst 900 
människoliv i Filippinerna, närmare en halv miljon är hemlösa och 
uppskattningsvis 600 saknas. En månad tidigare tog orkanen ”Sandy” 
enligt Wikipedia 253 liv i Karibien och USA, mindre än en tredjedel 
alltså, medan 15 personer saknas i Haiti.
Men i medierna var stormstyrkan den rakt omvända. En slagning i 
arkivet Presstext tio dagar före och efter att orkanen slog till mot New 
York, världens centrum, visar att svenska tidningar skrev över 360 
artiklar om den. Nu, under motsvarande tid fem veckor senare har 
tyfonen ute i periferin ägnats 26, en fjortondel, varav de flesta notiser.
Världen blir mindre, sa man när globaliseringen kändes ny. Kanske 
är det i takt med att dagens journalistik krymper som det avlägsna nu 
tycks avlägsna sig igen.
Lars Linder lars.linder@dn.se “
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DN 6 dec 2012:
Vad är en tidning? Presstödsutredningen kan skyndas på
“Krisen kräver nytt stöd snabbare”
“Sveriges dagstidningar blöder. Nu är kulturminister Lena Adel-
sohn Liljeroth beredd att skynda på Presstödsutredningen. Den 
ser just nu över hur stödet till tidningarna ska se ut i framtiden.”

“De senaste månaderna har hundratals journalister varslats om upp-
sägning eller erbjudits avgångsvederlag från tidningarna i olika ned-
skärningsprogram. Anledningen är att annonsörerna i allt större ut-
sträckning väljer andra medier och att tidningsföretagen inte kan flytta 
kostnaderna till läsarna.
I december 2011 tillsatte regeringen en parlamentarisk presstödsut-
redning med uppgiften att analysera behoven av stöd för att garantera 
mångfalden på mediemarknaden. Enligt de ursprungliga planerna 
skulle deras förslag vara klart i augusti 2013 och de nya reglerna träda 
i kraft den 1 januari 2017.
Kritiken har strömmat in till kulturministern om att detta är för sent 
och att en rad tidningar redan nu har så dålig ekonomi att de kanske 
tvingats lägga ned före år 2017.
– Jag vet att en del tidningar har det svårt i dag och inte kan vänta i 
fyra år på det nya presstödet. Januari 2017 är den senaste tidpunkten 
då de nya reglerna ska börja gälla. Men det är inget som hindrar att 
eventuella förslag kan genomföras tidigare. Om ett par dagar ska jag 
träffa presstödskommittén och se vilka bedömningar den gör av den 
ekonomiska situationen för tidningarna och om vi kan komma i gång 
snabbare, säger Lena Adelsohn Liljeroth.
Ett annat krav från tidningsbranschen är att regeringen ska ge press-
utredarna ett tilläggsdirektiv om att ta fram ett akut omställningsstöd 
för tidningar som nu går över från papper till digitalt format.

– Jag ska ta upp även den frågan med utredarna när vi ses nästa vecka. 
Men det är inget enkelt beslut eftersom det ska godkännas av både den 
svenska riksdagen och EU-kommissionen eftersom det i så fall handlar 
om ändringar i det nu gällande presstödet.
Även om Lena Adelsohn Liljeroth själv prenumererar på både DN och 
Svenska Dagbladet så tycker hon inte att dagstidningarna har kvar den 
särställning som de tidigare hade när det gäller det demokratisk upp-
draget för medierna att granska makten i samhället. Nu finns det fler 
aktörer som sköter detta, menar hon.
– I dag är det både medier och frivilligorganisationer som granskar 
makthavarna. När jag utbildade mig till journalist på 70-talet så fanns 
det inte fria radio- och tv-stationer. Det var inte tillåtet. Så det är en 
helt ny mediesituation som vi har i dag.
– Jag håller med den tyske journalisten Thomas Steinfeld, kulturchef 
på den tyska morgontidningen Süddeutsche Zeitung, som i DN:s 
artikelserie om tidningarnas framtid (25 oktober) menar att det inte är 
någon kris för dagstidningarna, utan att de i stället har fått en ny roll 
eftersom man inte längre kan vara först med nyheter. Tidningarna ska 
kanske ägna sig mer åt fördjupning.
Lena Adelsohn Liljeroth anser att det finns en tydlig generationsskill-
nad mellan dem som växt upp med en prenumererad morgontidning 
och en yngre generation som är van vid att läsa nyheter gratis på nätet.
– Man kan inte googla sig till bildning. Om till exempel dagstidningen 
inte är den primära och naturliga nyhetskällan finns risken att många 
får svårt att sätta in nyheter i deras sammanhang och att informations-
klyftan då vidgas. Jag ser i alla fall den risken på kort sikt.
Hon tillbakavisar kritiken om att staten stått stillatigande och sett på 
när tidningarna drabbas av ekonomiska problem.
– Vi har ju haft ett presstöd i över 40 år. Men dess värre verkar det som 
om det inte räcker med pengar. Tidningen Arbetet är bara en av flera 
som gått under, trots presstödet. Och så har vi Svenska Dagbladet och 



Skånska Dagbladet som genom åren vardera har fått 2 miljarder kro-
nor eller ännu mer i presstöd och trots detta inte går runt.
I Danmark funderar landets kulturminister Uffe Elbæk på om det skul-
le vara möjligt att samordna det danska presstödet med finansieringen 
av public service-bolagen inom Danmarks Radio. Lena Adelsohn 
Liljeroth är tveksam till en sådan lösning i Sverige.
– Vi har haft diskussioner om särskilda ”fonder” för public service-
journalistik, som andra medier skulle kunna ta del av, men hittills har 
det mesta stannat vid en idé. Även om det finns likheter mellan våra 
länder så tror jag inte man bör jämföra Sverige och Danmark på det 
här sättet eftersom det danska presstödet hittills mest varit inriktat på 
distributionsstöd.
En fråga som varken behöver utredas eller inväntas är hur man ska 
lösa problemet med reklamskatten för tidningarna. För tio år sedan 
beslutade riksdagen att den skulle bort – men sedan har ingenting hänt.
– Varken den tidigare socialdemokratiska regeringen eller vår 
alliansregering har genomfört detta beslut. Det skulle heller inte rädda 
de tidningar som nu vill ha omställningsstöd eftersom de ändå inte 
betalar reklamskatt. Även reklamskatten är en fråga som Presstödsut-
redningen tar hänsyn till i sin utredning.
Har du tjatat på finansminister Anders Borg om att 
riksdagsbeslutet att ta bort reklamskatten för dagspressen måste 
genomföras?
– Nej, jag kan inte påstå att jag drivit den här frågan eller att jag för-
lorat den. Den har inte stått så högt på min lista. Det finns inga förut-
sättningar att ta bort reklamskatten nu.
Innebär det att du återremitterat frågan om reklamskatt för 
dagspressen till Presstödsutredningen?
– Nej, men utredningen måste ta reklamskatten i beaktande när den 
utreder frågan och lägger fram sina förslag.
Tror du papperstidningen överlever den här ekonomiska krisen?

– När radion kom sade man att den skulle ta död på tidningarna, och 
när televisionen kom så trodde en del att det skulle vara slutet för bio-
graferna. Nu vet vi att det inte blev så. Papperstidningen dör inte nu 
heller, men den kommer att förändras i framtiden. Kanske blir tid-
ningen tjockare till helgen och att man väljer att publicera nyheterna 
digitalt på webben på vardagarna. Men jag förstår att det är svåra 
frågor för många tidningsföretag eftersom besluten till stora delar är 
oåterkalleliga. Frågan som alla ställer, runt om i världen, är hur man 
ska kunna ta betalt för den kvalificerade journalistiken. På lång sikt är 
jag inte orolig, men på kort sikt tror jag att övergången blir besvärlig.

DN frågar.
Hur allvarlig är tidningskrisen?
Gunilla Persson, chefredaktör Östran:
– Den är jätteallvarlig.
Hur bråttom är det att det händer något med presstödet?
– Det bästa hade varit om det redan hade hänt någonting. Vi har precis 
förhandlat igenom två sparpaket. Vi är fortfarande en hel redaktion och 
läget för oss är bättre om man jämför med andra tidningar som har det 
betydligt sämre. Men som situationen ser ut nu så är det inte hållbart 
på sikt, det måste hända någonting snabbt.
Hur allvarlig är tidningskrisen?
Ulrika Obstfelder Peterson, vd Värmlands Folkblad:
– Man kan säga att våra utgifter ökar snabbare än våra intäkter gör. 
Vår tidning ingår inte i en stor koncern och möjligheterna att 
rationalisera vår verksamhet är begränsade. Just nu är det både en 
strukturell och konjunkturell förändring och det blir ju naturligtvis 
bekymmersamt. Men vi planerar inte att lägga oss ner och dö.
Behöver presstödet förändras tidigare än 2017?



– Jag tycker att Presstödsutredningen ska få ha sin gilla gång. Men 
innan dess skulle vi behöva ett omställningsstöd för att säkerställa att 
det finns tidningar kvar att lämna presstöd till 2017.
Hur allvarlig är tidningskrisen?
Gunilla Herlitz, vd och chefredaktör Dagens Nyheter:
– Det är svårt att säga. Men det är viktigt att komma ihåg att det 
handlar om sjunkande annonsintäkter, det är inte läsarna som har 
lämnat oss. För Dagens Nyheter är annonsintäkterna och intäkter från 
läsarna nu lika stora, för tjugo år sedan utgjorde annonsintäkter 80 
procent. Det gör att läsarna blir viktigare och viktigare.
Vad behöver göras med presstödet?
– Min åsikt är att man borde lägga om driftstödet till distributionsstöd, 
det är där stödet behövs. Våra distributionskostnader har ökat kraftigt 
och fortsätter att öka trots att upplagan minskat.
Presstödet.
565 miljoner betalades ut förra året
'Det statliga presstödet är till för att främja mångfald och konkurrens 
inom dagspressen. Det består av två delar; drifts- och distributionsstöd.
Driftsstöd kan ges till dagstidningar (andratidningarna på 
utgivningsorten )som kommer ut med minst ett nummer per vecka och 
har en abonnerad upplaga om minst 1 500 exemplar. Det egna 
redaktionella innehållet ska utgöra minst 55 procent av det totala 
redaktionella innehållet.
Distributionsstöd lämnas till dagstidningar som samdistribueras med 
tillämpande av en princip om lika pris.
År 2011 betalades cirka 565 miljoner kronor i presstöd. Runt 500 
miljoner avser driftsstöd och 65 miljoner avser distributionsstöd.
Några dagstidningar som fick driftsstöd 2011:
Arbetarbladet16 861 000 kronor
Dagbladet14 993 000

Dala-Demokraten16 861 000
Länstidn Östersund16 861 000
Norrländska Socialdemokraten16 861 000
Skånska Dagbladet49 798 600
Svenska Dagbladet56 600 000
Några tidningar som fick distributionsstöd 2011:
Barometern1 184 230 kronor
Dagens Industri1 808 967
Dagens Nyheter5 767 995
Göteborgs-Posten4 192 641
Skånska Dagbladet978 883
Svenska Dagbladet3 607 320
Sydsvenska Dagbladet2 583 196
Vad är en tidning?
Under den vinjetten lät DN i sex artiklar under oktober och 
november olika skribenter – Thomas Steinfeldt, Anette Novak, Ola 
Larsmo, Gunilla Kindstrand, Mesfin Negash och Åke Wredén – 
utveckla sina tankar om den globala tidningskrisen och tidningens 
plats i samhället.
Artiklarna i serien var publicerade: 25/10, 29/10, 31/10, 7/11, 14/11 
och 22/11 på Idé & Kritik.
Läs artiklarna på dn.se/kultur

Clas Barkman clas.barkman@dn.se “

mailto:clas.barkman@dn.se
mailto:clas.barkman@dn.se


DN 20 dec 2012:
Vad är en tidning?

“När det offentliga ekosystemet slutar 
surra”
“Debatt. Annonsörerna betalar inte längre för den kvalificerade 
journalistiken. Men krisen handlar inte om dagstidningarna utan 
om den gemensamma scenen, skriver Daniel Sandström. “

”Det finns ingen tidningskris.”
“ Inledningen på DN:s serie om dagstidningarnas kris kunde knappast 
vara mer slagfärdig. I en tid då tidningarna tvingats till det ena spar-
paketet efter det andra kontrade Thomas Steinfeld, till vardags kultur-
chef på Süddeutsche Zeitung, med en provokativ tes. Han menade att 
den verkliga krisen låg någon annanstans – i den bristande insikten om 
tidningens väsen.
Han följde sedan upp tesen med ett elegant försvar för långsamheten, 
för den fördjupning som borde vara papperstidningens väsen när nätet 
tagit hand om den snabba nyhetsförmedlingen.
Sådana argument är förföriska för oss som gillar fördjupande journali-
stik, men likväl problematiska.
Inte bara för att de gör papperet till moraliskt överlägset alla digitala 
distributionsformer, utan också för att de placerar tidningarnas utma-
ningar i idésfären, och då missar de faktiska ekonomiska villkoren för 
utgivningen.
”Annonser är inte detsamma som en tidning”, skrev Steinfeld också. 
Nej, givetvis inte. Men en dagstidning har svårt att överleva utan 
annonser. I praktiken har annonserna finansierat det mesta av inne-

hållet i en svensk morgontidning, medan prenumerationen har täckt 
tryck och distribution. I praktiken, skulle man kunna tillägga, finansi-
erar annonser indirekt en stor del av hela offentligheten.
Det ska man helst inte säga.
Frågan om de ekonomiska fundamenten för en fungerande offentlig-
het har länge fått en undanskymd plats i debatten. Tidningarna diskute-
rar inte gärna den egna ekonomin, kanske av rädsla för att göra ont 
värre. Oroliga utspel från public service uppfattas enbart som tal i egen 
sak.
Och på kultursidorna avfärdas ekonomiska mediefrågor gärna som 
ekonomism. I en kulturartikel där jag själv intervjuades i egenskap av 
chefredaktör stod det att jag hade talat ”ogenerat” om annonsmarknad 
och ekonomi. I svensk kulturdebatt tycks pengar ha samma funktion 
som sex hade för viktorianerna: man ska helst inte tala om dess 
betydelse för vårt välbefinnande.
Men vår offentlighet, lär oss historieböckerna, är ett barn av den mo-
derna kapitalismen och den framväxande industrialismen. Och denna 
infrastruktur för information och kunskap har varit lika präglad av 
kapitalets järnhårda villkor som av den moderna demokratins idé-
produktion.
De medier som konstituerade denna nationella offentlighet var därför 
länge ohotade, då de höga produktionskostnaderna (och i vissa fall de 
politiska regleringarna) begränsade konkurrensen. Dagstidningarna 
hade närapå informations- och annonsmonopol, en svårslagen affärs-
modell.
Under en osannolikt lång tid lyckades tidningsföretagen därför att 
tjäna både folket och mammon. Samarbetet var så fruktbart för både 
publicistiken och plånboken att man lätt glömmer bort baksidan: 
Centraliseringen av makt och pengar och det så kallade 



problemformuleringsprivilegiet till en liten grupp människor, till äga-
re, publicister, och journalister.
Man kan kalla det för offentlighetens Saltsjöbadsanda. För demokratin 
var denna utveckling i huvudsak ändå god, eftersom de flesta axlade 
ansvaret som kom med maktkoncentrationen.
Men tillträdet till scenen var begränsat, villkorat till experter och pro-
fessionella aktörer som hade få incitament att söka innovationer i en 
för dem närmast paradisisk ordning.
Digitaliseringen har slagit sönder denna ordning. Den nationella 
offentligheten skingras nu i en rad offentligheter. Till digitala, ofta 
globala, nätverk för diskussioner och samtal med stor journalistisk och 
demokratisk potential. Och med en hel del utmaningar, ska man 
tillägga.
Nu finns de monopolistiska tendenserna i stället på global nivå, hos 
aktörer som Google, Facebook och Apple. I informationsöverflödets 
tidsålder producerar dessa vinnare inte information, utan organiserar 
informationsöverflödet så att det blir hanterligt för dig och mig.
Samma marknadskrafter som gav tidningsföretagen dess muskler har 
nu börjat vända sig från dem. Det är svårt att inte associera till Walter 
Benjamins suggestiva och aktuella bild av framsteget: En storm kom 
från paradiset.
Denna storm är öronbedövande och gör det svårt att samtala om digi-
taliseringen i rimligt tonläge.
Om man försöker värna något av den klassiska offentlighetens värden 
i en ny tid är risken också stor att man blir utpekad som elitistisk 
monopol- och papperskramande nostalgiker. Men det ändrar inte ett 
avgörande faktum: att den professionella journalistikens och åsikts-
bildningens betydelse för den moderna offentligheten inte kan över-
skattas. De har syresatt det offentliga samtalet.

För av de monopolistiska annonspengarna blev det nyhetsartiklar, 
avslöjanden, reportage, granskningar, recensioner, debatt- och 
opinionsartiklar.
Den klassiska offentligheten och demokratin har närts av ett annons-
baserat transfereringssystem, där konsumtionens kronor färdats via 
medierna och sedan återförts till medborgarna i form av journalistik 
och åsikter.
Denna journalistik har i grunden mått utmärkt av digitaliseringen. Att 
vi i dag kan dela, kommentera och arkivera material är ett genuint 
framsteg. Tillgängligheten, som var den gamla erans stora problem, är 
i dag inte ett problem i en värld där informationen är helt mobil.
Problemen finns just i den ekonomi som ska göra denna utveckling 
möjlig.
För i den digitala eran tar annonspengarna helt nya vägar, kretsloppet 
blir alltmer globaliserat, alltfler aktörer ska dela på kakan. Det leder till 
ett gigantiskt annonsutbud som pressar ner annonspriserna. Digitalise-
ringen konverterar ”analoga dollar till digitala cent” som en bransch-
expert uttryckte det. Den resan har bara börjat.
Och utan dessa annonsintäkter kommer den professionella journalisti-
ken att få det ännu svårare. Det betyder inte att journalistiken kommer 
att försvinna, men det betyder att offentligheten i allt mindre grad 
kommer att befolkas av professionella aktörer. Kunskap kommer att 
försvinna.
Så medan kommunikatörerna och pr-människorna blir allt fler, blir de 
professionella granskarna allt mer sällsynta: ”Ta försvarssektorn som 
exempel. Den omsätter 40 miljarder kronor. Det finns, högt räknat, en 
halv ordinarie försvarsreporter [Mikael Holmström] i Sverige”, 
konstaterade Mats Svegfors i Expressen nyligen, och tillade: ”i 



försvarets egen organisation finns ett 30-tal personer som har till upp-
gift att informera denne halva”.
Den som säger att sådana styrkeförhållanden är oväsentliga har en 
ytterst naiv bild av demokratins förutsättningar.
Och, i ett vidare perspektiv, vad händer med den debatt som den pro-
fessionella opinionsbildningen och journalistiken skapar, med det sam-
tal som nyheterna initierar, eller med den kunskap och de resonemang 
man bidrar med? Vad händer med offentligheten som ekosystem?
Ta bokutgivningen och dess unika kunskapsproduktion. Om allt färre 
böcker får ett professionellt bemötande av pressen, om möjligheterna 
till professionell debatt och reflektion krymper, om själva scenen för 
ett professionellt offentligt samtal rämnar, då minskar även möjlighe-
terna att skriva och ge ut en viss typ av böcker för en läsande allmän-
het. En redan pressad bokbransch kommer att få det allt svårare att 
motivera utgivningen av verk som endast skapar ett ”kulturellt kapi-
tal”.
Och när den gemensamma scenen vittrar sönder, uppstår i stället tusen 
små scener, anpassade efter intresseområden, mer perifera. Nästa steg 
är att fråga sig vilken konsekvens denna nischning får för humaniora 
och samhällsvetenskaperna, de två områden som länge dominerat på 
kultur- och opinionssidorna.
Om dagens trend fortgår kommer allt mindre av det som produceras 
inom akademin att passera genom en professionell kanal i syfte att nå 
en intresserad allmänhet. Den forskning och de forskare som förr var 
en självklar del av den professionella offentligheten kommer att hän-
visas till andra platser, mer nischade och intressebundna sådana. En 
sådan alltmer specialiserad verksamhet kommer att få svårt att förklara 
sitt värde för allmänheten – forskarna kommer att sakna kanalerna och 
tilltalet. I förlängningen betyder det problem med finansieringen.

Därför är det nog verkligen missvisande att tala om ”tidningskris”. Det 
är som att i stället för att tala om klimatförändringarna enbart tala om 
de stigande havsnivåerna. Dagspressens kris är offentlighetens kris, 
inget branschfenomen.
Det hade varit utmärkt om denna kris enbart varit en fråga om värde-
ringar och inte om reda pengar. Då hade den klassiska offentligheten 
kunnat läka sig själv med en vital och djuplodande debatt, kanske 
kunnat ta det nödvändiga klivet in i den digitala framtiden med gott 
mod.
Men jag har ännu inte hört några argument som hejdar globalise-
ringens och digitaliseringens extrema inverkan på den ekonomi som 
byggt vår offentlighet. Revolutioner lyssnar inte, stormen är öronbe-
dövande.
Daniel Sandström”

“Skribenten
Daniel Sandström Är avgående chefredaktör och ansvarigutgivare för 
Sydsvenskan, fil dr i litteraturvetenskap. “



DN 28 dec 2012:
Dagspressens kris.

”Det är inte statens roll att rädda 
mediekoncernerna”
“Inga ändrade utredningsdirektiv. Min uppgift som ansvarig 
minister är att arbeta för att medborgarna ska ha tillgång till en 
allsidig och oberoende nyhetsförmedling - inte att hålla mediekon-
cerner under armarna. Statens roll kan inte vara att skapa en 
marknad för dagstidningar, skriver kultur- och idrottsminister 
Lena Adelsohn Liljeroth.”

“Dagstidningarna är under hårt tryck. Under hösten har flera tidningar 
beslutat om neddragningar när prenumeranterna blir färre och annons-
intäkterna lägre. Frågan om dagstidningars roll och funktion i det 
demokratiska samhället sätts därmed under lupp.
Från ett antal socialdemokratiska tidningars håll drivs frågan att inrätta 
ett omställningsstöd. Förslagen handlar bland annat om nya regler med 
sänkta krav på tryckta upplagor och en lägre grad av redaktionellt 
innehåll för att tidningarna ska kunna få presstöd.
Men dessa förslag innebär samtidigt att de innehållsmässiga kra-
ven som ska bidra till en mångfald av åsikter, fördjupning och 
granskning, skulle inskränkas. Det är inte rätt väg att gå!
De svenska och internationella medielandskapen är i stark förändring. 
Nya tekniker utvecklas för produktion och distribution. Samtidigt 
ändras konsumenternas medievanor och förutsättningarna – för de 
företag som arbetar med dagstidningsutgivning – skiljer sig avsevärt 
från 1970-talets, då grunderna för dagens presstöd utformades. 
Presstödets roll behöver därför ses över.

Regeringen beslutade redan i december 2011 om direktiv till en 
parlamentarisk presstödskommitté. Kommittén arbetar sedan snart ett 
år tillbaka med att analysera behoven av stöd och andra kostnadseffek-
tiva insatser. Senast den 31 augusti 2013 ska kommittén lämna sina 
förslag utifrån betydelsen av mångfald på mediemarknaden och stö-
dets påverkan på konkurrensen.
Jag har nyligen fört samtal med presstödskommittén om behoven 
och möjligheterna till ett omställningsstöd och vilka konsekvenser 
detta skulle få för utredningen. Vår gemensamma bedömning är 
att ett tilläggsdirektiv skulle försena arbetet, och inte leda till 
snabbare lösningar för tidningsbranschen.
Skälen är dessa: Ett omställningsstöd kräver ett tilläggsdirektiv till 
utredningen, remittering av betänkandet, en lagrådsremiss och en 
proposition till riksdagen som därefter ska behandla frågan och god-
känna förslaget. Därtill krävs att EU-kommissionen godkänner för-
ändringar som föreslås i presstödssystemet. Rent praktiskt går det 
alltså inte att genomföra ett omställningsstöd, som kan träda i kraft 
tidigare än de förslag som utredningen redan nu arbetar med. Jag 
kommer därför inte att medverka till att fördröja nödvändiga föränd-
ringar för ett moderniserat presstöd som en följd av ett antal tidningars 
krav.
Presstödet har funnits i nästan 40 år, och uppgår i dag till 567 miljo-
ner kronor. Det kom till för att bevara mångfalden genom att stödja 
den så kallade andratidningen på orten.
Vid den tiden dominerade dagspressen den lokala nyhetsförmed-
lingen och opinionsbildningen. Nu finns fler informationskällor.
Andelen av befolkningen som har en dagstidning har också sjunkit till 
cirka 62 procent jämfört med 74 procent för bara sju år sedan. Samti-
digt exploderar informationsutbytet över nätet. När läsarna i allt större 



utsträckning vänder sig till digitala kanaler så ändras förutsättningarna 
för papperstidningarna.
Den mest uppenbara utmaningen är att klara övergången från tryckt 
till digitalt, och att få betalt för innehåll som inte distribueras i den 
tryckta versionen. Tidningsbranschen går från en stabil tillvaro med 
trogna prenumeranter och säkra annonsörer till lättrörliga läsare och 
därmed mindre säkra annonsintäkter. Det är en utmaning som är värld-
somfattande, och steg tas nu för att öka intäkterna från nätet. New 
York Times införde i mars 2011 en betalvägg, som innebär att läsaren 
måste betala för att få full tillgång till tidningens artiklar. Tidningen 
Newsweek ger upp den tryckta versionen helt från och med årsskiftet. 
I Sverige har till exempel mediehuset Mittmedia beslutat att införa nya 
betallösningar.
Dagstidningen pressas även av globaliseringen och en ökad kon-
kurrens om annonsintäkter. Med internet krymper världen, och infor-
mationen sprids snabbt. I detta sammanhang är dagstidningarna inte 
längre den första budbäraren av de senaste händelserna.
Att vara först är i princip omöjligt, såvida nyheten inte kommer 
från eget journalistiskt arbete – vilket fortfarande är en grund-
läggande och viktig uppgift för pressen.
Den demokratiska funktion som dagstidningen har står inför stora 
utmaningar. Vad händer med granskning och fördjupning när journa-
listerna blir färre vid dagstidningarnas redaktioner? Oaktat vilken ka-
nal man hämtar sin information ifrån kommer konsumenternas behov 
av nyheter, bakgrund och analys knappast att minska.
Min uppgift som ansvarig minister är att arbeta för att medborg-
arna ska ha tillgång till en allsidig och oberoende nyhetsförmed-
ling – inte att hålla mediekoncerner under armarna. Staten roll 
kan inte vara att skapa en marknad för dagstidningar.

Förutsättningen för presstöd är att denna marknad finns och kan stå på 
egna ben. Sverige ska ha ett medielandskap med många fria och själv-
ständiga aktörer, tydliga spelregler och sund konkurrens. Det ger goda 
förutsättningar för fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella 
möjligheter att granska verksamheter i samhället.
Det nuvarande presstödet gäller enligt EU-kommissionens god-
kännande till och med 2016. Presstödskommitténs förslag ska 
presenteras 31 augusti 2013.
Det finns emellertid inget som hindrar att hela eller delar av 
kommitténs förslag kan träda i kraft innan nästa presstödsperiod 
den 1 januari 2017.
För mig är det viktigt att hitta lösningar som möter behoven hos alla 
samhällsmedborgare att ta del av en press som präglas av mångfald, 
allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning.
Lena Adelsohn Liljeroth (M) Kultur, idrotts- och medieminister “



91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

Libris/SAB:
N   	
 Geografi och lokalhistoria 
N(x) 	
Allmänt: geografiska lexikon 
N(y)	
Allmänt: kartor och bilder 
N:d 	
 Geografisk teori, filosofi och metodlära 
N:k 	
 Geografiforskningens historia 
N.0 	
 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 	
	

	
 geografiska aspekter 
Na 	
 Europa: allmänt 
Nb 	
 Norden: allmänt 
Nc 	
 Sverige 
Nd 	
 Övriga Norden 
Ne 	
 Brittiska öarna (Storbritannien) 
Nf 	
 Mellaneuropa 
Ng 	
 Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Nh 	
 Schweiz 
Ni 	
 Italien 
Nj 	
 Frankrike 
Nk 	
 Spanien 
Nl 	
 Portugal 
Nm 	
 Östeuropa 
Nn 	
 Balkanländerna 
No 	
 Asien 
Np 	
 Afrika 

Nq 	
 Amerika 
Nr 	
 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
	
 Mikronesien) 
Ns 	
 Polarländerna 
Nt 	
 Oceaner och hav 
Ny 	
 Kartografi 

(DC, DK 91) DC:  
910 Geografi och resor
911 Historisk geografi
912 Grafiska representationer av jordens
913 antika världen
914 Europa
915 Asien
916 Afrika
917 North America
918 Sydamerika
919 Andra områden
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92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

Libris/SAB:
L   	
 Biografi med genealogi
L:k 	
 Vetenskapshistoria  
Ld 	
 Genealogi 
Ld:bf	
Genealogiska organisationer och institutioner 
Ld:k 	
Vetenskapshistoria 
Ld- 	
 Särskilda länder och områden 
Lda 	
 Genealogi: metodlära 
Ldm 	
Genealogiska uppslagsverk 
Lds 	
 Genealogiska samlingar 
Ldz 	
 Särskilda släkter 
Lk 	
 Biografisk vetenskap 
Lm 	
 Biografiska uppslagsverk 
Ls 	
 Biografiska samlingar 
Lz 	
 Biografi: särskilda personer 

(DC, DK 92) DC:
920 Biografi , släktforskning , insignier
921-928 Detta område är reserverat som en valfri plats för biografier, 
som bordlades i bokstavsordning efter ämne efternamn.
929 Släktforskning, namn , emblem
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93/99 Historieskrivande verksamheter, 
allmän historia.

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

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

Libris/SAB:
K   	
 Historia 
K(x) 	
Historiska lexikon 
K:bf 	
Historiska organisationer och institutioner 
K:d 	
 Historisk teori, filosofi och metodlära 
K:k 	
 Historieforskningens historia 
K. 	
 Allmänt: särskilda historiska perioder 
K.2 	
 Forntiden 
K.3 	
 Medeltiden (ca 500 - ca 1500) 
K.4 	
 Nya tiden (ca 1500-) 
K.5 	
 1914- 
K.6 	
 2000- 
Ka 	
 Europa: allmänt 
Kb 	
 Norden: allmänt 
Kc	
 Sverige 
Kd 	
 Övriga Norden 

Ke 	
 Brittiska öarna (Storbritannien) 
Kf 	
 Mellaneuropa 
Kg 	
 Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Kh 	
 Schweiz 
Ki 	
 Italien 
Kj 	
 Frankrike 
Kk 	
 Spanien 
Kl 	
 Portugal 
Km 	
 Östeuropa 
Kn 	
 Balkanländerna 
Ko 	
 Asien 
Kp 	
 Afrika 
Kq 	
 Amerika 
Kr 	
 Oceanien 
Ks 	
 Polarländerna 
Kt 	
 Allmän kulturhistoria (21 750) 
Kt. 	
 Särskilda historiska perioder 
Kt- 	
 Särskilda länder och områden 
Ku 	
 Allmän socialhistoria  (även till 79)
Ku. 	
 Särskilda historiska perioder 
Ku- 	
 Särskilda länder och områden 
Kv 	
 Allmän ekonomisk historia  (även till 60)
Kv. 	
 Särskilda historiska perioder 
Kv- 	
 Särskilda länder och områden 
Ky	
 Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)
Kya 	
Diplomatik 
Kyb 	
Heraldik 
Kyc 	
Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd 	
Flaggor 
Kye 	
Emblematik 
Kyf 	
 Rang- och titelväsen 
Kyg 	
Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) 
Kyh 	
Numismatik 
Kyi 	
 Ordensväsen 
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93 Allmänt om allmän historia samt världs-
historia och forntidshistoria.

930 Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria. 
9301 Historien som vetenskap. 9302 Historiens metodlära, 
urkundslära, källstudier, kronologi. 9308 Allmänna sammanfattande 
historiska framställningar. 9309 Världshistoria. Kronologiska 
sammanfattningar. 

931/939 Forntidshistoria. 931 Forntidshistoria i allmänhet och gamla 
Kina och Japan..932 Gamla Egyptentill 640 e.Kr. 933 Gamla Pale-
stina. Judiska folkets historia . 934Gamla Indien. 935 Gamla Medien, 
Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien. 936 Gamla Nord- och 
Västeuropa. 937 Gamla Rom och Italien, Romarriket. 938 Gamla 
Grekland. Hellas. 939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i 
Amerika.
Fackhistoria ingår i respektive fack och på t ex 109, 1709, 509 etc. 

94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.

940: Europas historia. Västerlandets historia. 9401 Medeltiden ca 
375--1492. 9402 Nyare tiden från 1492. 9403 Första världskrigets 
allmänna historia 1914--1919. 9405 Europas historia efter 1919 . 
94051 Tiden 1919-1929. 940 52 Tiden 1930-1939. 94053 Andra 
världskrigets allmänna historia 1939--1945.94055 Europas historia 
efter 1945.

941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och 
Nya tiden.
941: Storbritannien. 9410 Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland. 9411 Skottland. 9416 Nordirland. 9417 Irland, Irländska 
republiken.
942: 9420 England. 9429 Wales.
943: Mellaneuropas historia. 9430 Tyskland. 94301 Västtyskland. 
94302 Östtyskland. 94359 Luxemburg. 9436 Österrike. 9437 
Tjeckoslovakien. 94371 Tjeckien, Böhmen. 94372 Mähren. 94373 
Schlesien. 94376 Slovakien. 9438 Polen . 9439 Ungern .
944: Frankrike. 944949 Monaco. 
945: Italien. 94544 San Marino. 945631 Vatikanstaten.94582 Malta. 
946: Spanien mm. 9460 Spanien. 9469 Portugal. 94672 Andorra .
947: Sovjetunionens historia, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska 
länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland. 
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien.
948: Nordens historia, Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485 
Sverige. 9489 Danmark.
949: Övriga europeiska länders historia. 94911 Island. 94912 
Färöarna. 94942 Holland Nederländerna. 9493 Belgien. 9494 Schweiz. 
94949 Lichtenstein. 9495 Grekland. 94965 Albanien. 94971 Jugo-
slavien. 94972 Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, 
Makedonien, Serbien, Bulgarien. 9498 Rumänien . 

95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.

950: Asiens historia. 

951/959 De enskilda asiatiska ländernas historia
951: 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina). 
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9518 Mandsjuriet (Kina). 9512317 Hongkong (Storbritannien). 
9512318 Macao (Portugal). 95173 Mongoliet. 95193 Nordkorea, 
Demokratiska folkrepubliken Korea. 95195 Sydkorea, Rep Korea. 
952: 9520 Japan. 9529 Taiwan. Formosa (Kina).
953: 9532 Saudi-Arabien. 9533 Yemen. 9534 Sydyemen. 9535 Oman. 
95362 Arabemiraten, Förenade. 95364 Qatar. 95365 Bahrain. 95368 
Kuwait.
954: 9540 Indien. 954131 Bhutan. 954135 Nepal. 95487 Sri Lanka. 
(Ceylon). 954882 Maldiverna. 95491 Pakistan. 95493 Bangladesh.
955: Iran (Persien).
956: 9560 Turkiet. 95643 Cypern. 9567 Irak. 95691 Syrien. 95693 
Libanon. 95694 Israel. Gazaområdet (Egypten). 95695 Jordanien.
957: 957 Asiatiska delen av Sovjetunionen. (Europeiska delen 947): 
Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgisistan. Tadzjikistan. 
Turmenistan. Ozbekistan.
958: 9581 Afghanistan. 
959: 9591 Myanmar (Burma). 9593 Thailand (Siam). 9595 Malaysia. 
959513 Singapore.9596 Kambodja. 9597 Vietnam. 95973 Sydvietnam. 
95977 Nordvietnam. 9598 Laos. 

96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden. 

960: Afrikas historia. 

961 / 969 De enskilda afrikanska ländernas historia
961: 9611 Tunisien. 9612 Libyen.
962: 9620 Egypten. 9624 Sudan.
963: 963 Etiopien
964: 964 Marocko. 9648 Västra Sahara. 9649 Kanarieöarna (Spanien).
965: 965 Algeriet.

966: 96612 Mauretanien. 96621 Mali. 96625 Burkina Faso (Övre 
Volta). 96626 Niger. 9663 Senegal. 9664 Sierra Leone. 
96651 Gambia. 96652 Guinea. 96657 Guinea-Bissau. 96658 Kap 
Verde. 96662 Liberia. 96668 Elfenbenskusten. 9667 Ghana. 
96681 Togo. 96682 Benin. 9669 Nigeria. 966993/94 Sao Tome och 
Principe.
967: 96711 Kamerun. 96718/9 Ekvatorialguinea. 96721 Gabon. 96724 
Kongo.9673 Angola. 96741 Centralafrikanska republiken. 96743 
Tchad. 9675 Zaire. 967597 Burundi. 967598 Rwanda. 96761 Uganda. 
96762 Kenya. 9677 Somalia. 9678 Tanzania. 
9679 Mozambik.
968: 9680 Sydafrika. 9681 Botswana. 96834 Swaziland. 96861 
Lesotho. 9688 Namibia. 96891 Zimbabwe. 96894 Zambia. 
96897 Malawi.
969: 9691 Madagaskar. 96941 Comorerna. 9696 Seychellerna. 96981 
Reunion (Frankrike). 96982 Mauritius. 96992 Sankt Helena. 
Ascension. Tristan da Cunha (Storbritannien). 

97 Nord-och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

970: Nord- och Mellanamerikas historia. 

971/979 Enskilda nord- och mellanamerikanska länder. 
971: 971 Canada.
972: 972 Mexico. 97281 Guatemala. 97282 Belize. 97283 Honduras. 
97284 El Salvador. 97285 Nicaragua. 97286 Costa Rica. 97287 
Panama. 97291 Cuba. 97292 Jamaica. 97293 Dominikanska  
republiken. 97294 Haiti. 97295 Puerto Rico (USA). 972961Bahamas. 
972968 Turks- och Caicosöarna (Storbritannien). 97297x Antigua o 
Barbuda. 972971 Amerikanska Jungfruöarna. 972974 Guadeloupe o 



grannöar (Frankrike). 972981 Martinique o grannöar (Frankrike). 
9729821Dominica. Saint Lucia. 9729824 Saint Vincent o 
Grenadinerna. 9729828Grenada. 972986 Barbados. 972987 Trinidad 
och Tobago. 972988 Nederländska Antillerna. 97299 Bermudaöarna 
(Storbritannien).
973/979: 973 Amerikas Förenta Stater. USA. 974 Nordöststaterna 
USA. 975 Sydöststaterna USA. 976 Södra centralstaterna USA. 977 
Norra centralstaterna USA. 978 Väststaterna USA. 979 Pacificstaterna 
USA. 9798 Alaska. 

98 Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

980: Sydamerikas historia.

981/989: De enskilda sydamerikanska ländernas historia. 
981 Brasilien. 
982 Argentina. 
983 Chile.
984 Bolivia. 
985 Peru. 
9861 Colombia. 9866 Ecuador. 
987 Venezuela. 
9881 Guayana. 9882 Franska Guayana. 9883 Surinam 
9892 Paraguay. 9899 Uruguay. 

99 Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia. 
Medeltiden och Nya tiden.

990: Australiens, Oceaniens och polarområdenas historia. 

991/999 De enskilda ländernas historia.
991: 9910 Indonesien. 99112 Kalimantan (Borneo).9912 Celebes. 
9913 Moluckerna. 9921 Sumatra.
992: 9922 Java. 9923 Små Sundaöarna. 99231 Bali. 991111 Sabah. 
991113 Brunei. 991114 Sarawak. 992353 Portugisiska Timor. 9914 
Filippinerna.
993: 9931 Nya Zeeland. 9932/37 Melanesiska områden. 9932 Nya 
Kaledonien (Frankrike). 9934 Vanuatu (Nya Hebriderna).99345 
Nauru. 9935 Salomonöarna.9939 Antarktiska öar.
994: 994 Australien.
995: 995 Nya-Guinea-områden. 9954 Papua Nya Guinea.
996: 996 Polynesien. 99611 Fiji. 99612 Tongaöarna. 99614 Tavalu. 
996l31 Västra Samoa. 996133 Amerikanska Samoa. 99682 Kiribati 
(Gilbertöarna). 9969 Hawaiiöarna (USA). (997)
998: 998 Arktis. Antarktis. 9984 Sektor av Arktis, som europeiska 
stater gör anspråk på. 9985 Sektor av Arktis, som Sovjetunionen gör 
anspråk på. 9986 Sektor av Arktis, som USA och Kanada gör anspråk 
på. 9988 Grönland (Danmark). 9989 Antarktis.
999: Rymden. 

DC:
930 Gamla världens historia (till ca. 499)
931 Gamla världens historia, Kina
932 Gamla världens historia, Egypten
933 Gamla världens historia, Palestina
934 Gamla världens historia, Indien
935 Gamla världens historia, Mesopotamien och Iran Plateau
936 History of ancient world; Europe north & west of Italy
937 History of ancient world; Italy & adjacent territories
938 History of ancient world; Greece
939 History of ancient world; Other parts of ancient world
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940 General history of Europe
941 General history of Europe; British Isles
942 General history of Europe; England & Wales
943 General history of Europe; Central Europe ; Germany
944 General history of Europe; France & Monaco
945 General history of Europe; Italian Peninsula & adjacent islands
946 General history of Europe; Iberian Peninsula & adjacent islands
947 General history of Europe; Eastern Europe ; Russia
948 General history of Europe; Northern Europe ; Scandinavia
949 General history of Europe; Other parts of Europe

950 General history of Asia ; Far East
951 General history of Asia; China & adjacent areas
952 General history of Asia; Japan
953 General history of Asia; Arabian Peninsula & adjacent areas
954 General history of Asia; South Asia ; India
955 General history of Asia; Iran
956 General history of Asia; Middle East (Near East)
957 General history of Asia; Siberia (Asiatic Russia)
958 General history of Asia; Central Asia
959 General history of Asia; Southeast Asia

960 General history of Africa
961 General history of Africa; Tunisia & Libya
962 General history of Africa; Egypt & Sudan
963 General history of Africa; Ethiopia
964 General history of Africa; Morocco & Canary Islands
965 General history of Africa; Algeria
966 General history of Africa; West Africa & offshore islands
967 General history of Africa; Central Africa & offshore islands
968 General history of Africa; Southern Africa
969 General history of Africa; South Indian Ocean islands

970 General history of North America
971 General history of North America; Canada
972 General history of North America; Middle America ; Mexico
973 General history of North America; United States
974 General history of North America; Northeastern United States
975 General history of North America; Southeastern United States
976 General history of North America; South central United States
977 General history of North America; North central United States
978 General history of North America; Western United States
979 General history of North America; Great Basin & Pacific Slope

980 General history of South America
981 General history of South America; Brazil
982 General history of South America; Argentina
983 General history of South America; Chile
984 General history of South America; Bolivia
985 General history of South America; Peru
986 General history of South America; Colombia & Ecuador
987 General history of South America; Venezuela
988 General history of South America; Guiana
989 General history of South America; Paraguay & Uruguay

990 General history of other areas
991 Not assigned or no longer used
992 Not assigned or no longer used
993 General history of other areas; New Zealand
994 General history of other areas; Australia
995 General history of other areas; Melanesia ; New Guinea
996 General history of other areas; Other parts of Pacific Polynesia
997 General history of other areas; Atlantic Ocean islands
998 General history of other areas; Arctic islands & Antarctica
999 Extraterrestrial worlds
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polynesia&usg=ALkJrhii9P8mmc4e32wRHfznUybjSjrFtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polynesia&usg=ALkJrhii9P8mmc4e32wRHfznUybjSjrFtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Antarctica&usg=ALkJrhjq1tjW1G5X0UIa9rj37IXLmLWXCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Antarctica&usg=ALkJrhjq1tjW1G5X0UIa9rj37IXLmLWXCg


DN 5 dec 2012:

“Lättare läsa om svensk historia”
“En ny söktjänst på Kungliga biblioteket gör det möjligt att läsa om 
svensk historia från 1771 till 2010 och är sökbar genom databasen 
shb.kb.se – Svensk historisk bibliografi-digital. SHBd innehåller drygt 
176 000 katalogposter och ungefär en tredjedel beskriver böcker 
medan resten består av artiklar och recensioner. Bibliografin omfattar 
både det nuvarande Sverige och de områden som tidigare på olika sätt 
tillhört landet: Finland, de baltiska och tyska besittningarna och de 
svenska kolonierna i andra världsdelar.
DN “ 



93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 
forntidshistoria
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 

94 Medeltidens o nya tidens historia i 
allmänhet och i Europa
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.

96 Medeltidens o nya tidens historia i 
Afrika.
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 

97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- 
och Mellanamerika.
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika

98 Medeltidens o nya tidens historia i 
Sydamerika
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.

99 Medeltiden o nya tiden: Australien. 
Oceanien. Polerna. Rymden 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr99.html
http://wimnell.com/omr99.html

