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Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter  
inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem.http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Innehåll:

* Först i varje politikområde kommer årsbokens förteckning över
delavsnitt. På varje politikområde finns länkar till SCB som man 
kan klicka på och direkt få årsbokens fullständiga texter.

* Efter det kommer hänvisningar till:

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 
12 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf  och

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

Sidorna som hänvisas till anger rubriker till avsnitt som finns med 
i fulltext i de två sammanställningarna, som alltså ger en mycket 
fyllig redovisning av regeringens verksamheter den 27 november 
2013.

* De därefter följande länkarna till departement och statsråd är 
tagna från regeringen.se den 24-25 mars 2014.
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Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 
12 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf 
Sidnummer är sidnummer i den första delen: 

   4	
 Introduktion
 22	
 Innehållsförteckningar  till alla politikområden
	
 Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar 
	
 för följande politikområden: 

 43	
 Ledning. (Statsminister)
 56	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 
	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )
 72	
 Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister 
	
 och Världsplaneringsminister )
124	
 Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
177	
 Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. 
	
 Justitieminister, del )
302	
 Försvar. (Försvarsminister)
349	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
368	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
395	
 Planering av fysiska miljöer.  (Plan- och 	
 byggminister.)
404	
 Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
458	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
484-573Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.  
	
 (Socialminister)

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
Sidnummer är sidnummer i den andra delen:
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 Introduktion
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 Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar 
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 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
	
 (Hem- och konsumentminister. Energiminister)
 71	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och 
	
 äldreminister)
106	
 Utbildning. (Utbildningsminister)

129	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

185	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

241	
 Näringar. (Näringsminister)	

	
 	
  
280	
 Handel. (Handelsminister)

345	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)

417	
 Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)

444-594 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar. 
	
 (Finansminister. Finansmarknadsminister. 	
 Skatteminister. 
	
 Socialförsäkringsminister)
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Ledning
(Statsminister)

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

	
 Ledning. 
	
 (Statsminister)

	
 Fredrik Reinfeldt 

	
 Statsrådsberedningen                                         

	
 Ansvarsområden	

	
 Organisation
	
 Om Regeringskansliet
	
 Krisberedskap
	
 Regeringens politik
	
 Regeringen tar ansvar för jobb och trygghet
	
 Ansvar för hela Sverige
	
 Stärka arbetslinjen och öka Sveriges konkurrenskraft
	
 Sverige ska hålla ihop och människor ska känna sig trygga

	
 Regeringen och departementen  27 november 2013

	
 Statsråden 27 november 2013
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Statsrådsberedningen
Om Statsrådsberedningen
Ansvarsområden
Organisation
Myndigheter
Arbetet i EU
Kontaktinformation

Fredrik Reinfeldt Statsminister 
CV
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Webbutsändningar
Statssekreterare

Birgitta Ohlsson EU-minister
Se Europapolitik
Är även demokratiminister. Se området för demokrati

Statsrådsberedningen. Myndigheter od

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer 
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för 
myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur 
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika 
ärenden. Till Statsrådsberedningen hör nedanstående 

myndigheter.
	
 	
 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se
	
 	
 Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska 
studier har till uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt 
belysa aktuella europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina 
analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och 
övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i 
EU. 
	
 	
 Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com
	
 	
 Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften 
av jord- och skogsbruket vid statsministerns 
representationsbostad Harpsund.

Statsrådsberedningen (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 10 augusti 2010
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Planering av och information om 
regeringspolitiken.	

(Planeringsminister. Informationssekreterare. Gruppsekreterare. 
Partisekreterare )

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf :
	
 Planering av politik och information. 
            (Planeringsminister. Informationssekreterare. 
	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )

	
 Källor till planering av och information om regeringspoli-
	
 tiken
	
 Regeringspartierna och deras ungdomsförbund o d.
	
 Oppositionspartiern och deras ungdomsförbund o d
	
 Regeringspartiernas riksdagsgrupper
	
 Oppositionspartiernas riksdagsgrupper
	
 Riksdagens utskott
	
 Sveriges kommuner och landsting
	
 Statliga myndigheter och utredningar o d
	
 Forskning och forskningsorganisationer
	
 Bibliotek och arkiv
	
 Fackföreningar
	
 Branschorganisationer
	
 Intresseorganisationer
	
 Ideela organisationer
	
 Radio, TV och Internet
	
 Tidningar och tidskrifter
	
 Reklam och propaganda
	
 Nöjesliv, fritidsliv
	
 Mellanfolkliga organisationer
	
 FN Förenta nationerna
	
 EU Europeiska unionen
	
 Mänskliga rättigheter i världens länder och deras styrelseskick. 
	
 O s v. 
	
 Regeringens verksamheter
	
 Sveriges kommuner och landsting
	
 Sveriges kommuner och landsting Ämnena fördelade på 
	
 politikområden
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Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om 
arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar. 

Sven Wimnell  3 april 2014:
Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, 
skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och 
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många 
länkar. http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning 
och forskning. 
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning 
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars 
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. 
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras 
innehåll. http://wimnell.com/omr40zf.pdf
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Om Regeringskansliet - övergripande 
information om myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, 
mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även 
del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt 
arkivets service till myndigheter.

Om Regeringskansliet

Regeringskansliets ekonomi
Regeringskansliets anställda
Statsministern och statsråden
Sagerska och Harpsund
Regeringskansliets årsbok
Upphandlingarr
Följ regeringens och Regeringskansliets arbete
Regeringskansliets arkiv
Regeringskansliets kommunikationsverksamhet
Miljöledning i Regeringskansliet
Bidrag till föreningar, stiftelser etc.
EU-språkvården

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att hjälpa 
regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör 
inriktningen för Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska 
prioriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation.

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika 
fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen 
ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för 

departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen 
samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns 
avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. Idag finns det 
elva fackdepartement.

Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av 
riksdagen varje år. Anslaget för 2014 är drygt 6 843 miljoner kronor.

Statsministern är chef för myndigheten
Statsministern är chef för Regeringskansliet. Andra myndigheter leds 
vanligtvis av en generaldirektör som har utsetts av regeringen.

I ledningen för varje departement ingår ett eller flera statsråd, varav ett 
är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är 
ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde. 
Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av 
chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.

I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för 
gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef 
för Förvaltningsavdelningen.

Majoriteten av de anställda är tjänstemän
Av Regeringskansliets omkring 4 600 anställda är cirka 200 personer 
politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar 
inom Regeringskansliet oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor 
och ta fram underlag inför regeringens beslut. Arbetet sker ofta i 
samarbete mellan olika berörda departement. Att styra myndigheterna, 
bland annat genom att skriva och följa upp de årliga regleringsbreven, 
och att förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till 
exempel EU är andra arbetsuppgifter.

Utlandsmyndigheterna
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Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna; det vill säga 
ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid FN, EU, 
OECD med flera internationella organisationer.

Även Kommittéväsendet tillhör Regeringskansliet, men varje offentlig 
kommitté är samtidigt en egen myndighet.
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Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs 
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.
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Utrikes- och världpolitik. 
Globaliseringen. 
(Utrikesminister och ev. FN-minister och Världsplaneringsminister )

Internationella översikter Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

26 – Internationella översikter
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_28_A01BR1401.pdf

26.1 Världens befolkningstillväxt 

26.2 Befolkningsförändringar – tillbakablick och prognos 

26.3 Folkmängd, folktäthet, areal m.m. i världsdelar och 
områden 

26.4 Världens största städer 

26.5 Beräknad folkmängd i världsdelar och områden 1950–2050 

26.6 Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

26.7 Befolkningen efter kön och ålder 

26.8 Levande födda barn efter moderns ålder samt 
fruktsamhetstal 

26.9 Återstående medellivslängd vid
födelsen 2013 
26.10 Landareal och odlad areal 2011

26.11 Skörd 2012, 1 000 ton 

26.12 Vissa viktiga varor efter de 10 största producentländerna

26.13 Produktion av elektrisk energi, GWh, 2010
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26.14 Förbrukning av elektrisk energi, kWh per invånare

26.15 Kärnkraftsreaktorer i världen den 31 december 2012

26.16 Import och export av vissa varor, 1 000 ton

26.17 De 35 största handelsflottorna den 1 januari 2012

26.18 Arbetslösa, 1 000-tal

26.19 Konsumentprisindex (2005=100) 

26.20 BNP per invånare i löpande priser, US dollar 

26.21 BNP-utveckling i fasta priser, procent från föregående år 

26.22 Militärutgifter.

26.23 Valutakurser, värdet av en USD uttryckt i resp. lands 
valutaenhet 

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	
 Utrikes- och världpolitik. 
	
 Globaliseringen. 
	
 (Utrikesminister, FN-minister och Världsplaneringsminister )

	
 Utrikesdepartementet
	
 Ansvarsområden
	
 Det här är Utrikesdepartementet
	
 Ambassader och konsulat
	
 Utrikesdeklarationen
	
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
	
 FN:s råd för mänskliga rättigheter
	
 	
 UD:s rapport om Mänskliga rättigheter

	
 Carl Bildt Utrikesminister
	
 Ansvarsområden
	
 Utrikes- och säkerhetspolitik
	
 Sveriges säkerhetspolitik
	
 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
	
 Nedrustning och ickespridning
	
 Internationella sanktioner
	
 Budget och mål: UD
	
 Folkrätt och mänskliga rättigheter
	
 Folkrätt
	
 Mänskliga rättigheter
	
 Friheten på nätet
	
 Utvidgningen
	
 Den fortsatta utvidgningen
	
 Utvidgningarna 2004 och 2007
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 Milstolpar i EU:s utvidgning
	
 Vägen till EU-medlemskap
	
 Hjälp till svenskar utomlands
	
 Frågor och svar om resan
	
 Vad kan du få hjälp med?
	
 Vem kan få hjälp?
	
 Var kan du få hjälp?
	
 Pass och ID-kort
	
 Behöver jag visum?
	
 EU-samarbete om konsulära frågor och vid kris
	
 Krisberedskap
	


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

Ansvarsområden
Ambassader och konsulat
UD:s reseinformation
UD avråder från resor
Utrikes- och säkerhetspolitik
Bistånd och utveckling
Handelspolitik
Främjandepolitik
Mänskliga rättigheter
Länder och regioner

Utrikesdepartementet
Kontaktinformation
UD i sociala medier
Ansvarsområden
Det här är Utrikesdepartementet
Diplomatprogrammet
Utrikesdeklarationen
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Nyhetsartiklar
	

Carl Bildt Utrikesminister 
Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelanden
Uttalanden
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Tal
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Intervjuer och reportage
Kabinettssekreterare
Webbutsändningar

Hillevi Engström Biståndsminister 
Se biståndspolitik

Ewa Björling Handels- och nordisk samarbetsminister
Se handelspolitik

Utrikesdepartementet. Myndigheter od
Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör myndigheter 
som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. 
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna 
för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur 
myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden.

	
 	
 Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska 
varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49
	
 	
 Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell 
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och 
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och 
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, 
krishanterings- och fredsinsatser.

872 64 Sandöverken
Tel: 0612-823 00
Fax: 0612-823 99
	
 	
 Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av 
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som 
för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s 
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00
	
 	
 Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel 
och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och 
utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59
	
 	
 Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva 
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och 
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90
	
 	
 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet 
för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan 
för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter. 
Box 878
501 15 Borås
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Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92
	
 	
 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala 
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i 
Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en 
hållbar utveckling. 
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
	
 	
 Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara 
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och 
samhällsliv i övrigt. 
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
Relaterat
	
 	
 Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	
 	
 Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverket

Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 9 april 2004
Uppdaterad 21 februari 2013
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Europapolitik. 
(EU-minister och ev. 	
Europaplaneringsminister)

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	
 Europapolitik.
	
 (EU-minister och Europaplaneringsminister)

	
 Birgitta Ohlsson EU-minister
	
 Ansvarsområden	

	
 EU
	
 Större frågor i EU-arbetet 2013
	
 Regeringens arbete i ministerrådet
	
 EU-toppmöten - Europeiska rådet
	
 Politikområden i EU-arbetet
	
 Månadens EU-profil
	
 Länkar till mer EU-information
	
 Östersjöstrategin
	
 Vad är EU:s Östersjöstrategi? - frågor och svar
	
 Finansiering
	
 Östersjöstrategin	

	
 Genomförandet och samordning på EU-nivå
	
 Makroregionala strategier - nytt arbetssätt inom EU
	
 Intervjuer och reportage
	
 Europa 2020 - EU:s gemensamma tillväxt- och 
	
 sysselsättningsstrategi
	
 Från utrikesdepartementet:Arbetet i EU

	
 Tobias Billström. Migrationsminister
	
 Ansvarsområde
	
 Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet. Se “Så 
	
 fungerar radsarbetet” som finns under Beatrice Ask.
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 Beatrice Ask. Justitieminister
	
 En europeisk e-juridikportal
	
 Europadomstolen
	
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
	
 Internationellt rättsligt samarbete
	
 Så fungerar rådsarbetet
	
 Så fungerar rådet för allmänna frågor
	
 Så fungerar rådet för ekonomiska och finansiella frågor
	
 Så fungerar rådet för jordbruk och fiske
	
 Så fungerar rådet för konkurrenskraft
	
 Så fungerar miljörådet
	
 Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
	
 Så fungerar rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- 
	
 och sjukvård samt konsumentfrågor
	
 Så fungerar rådet för transport, telekommunikation och 
	
 energi
	
 Så fungerar rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
	
 Så fungerar rådet för utrikesfrågor
	
 Om Coreper - de ständiga representanternas kommitté
	
 Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
	
 Om arbetsgrupper och kommittéer
	
 Om ministerrådet
	
 Öppenheten inom EU
	
 Föreslagna ändringar i öppenhetsförordningen - regeringens 
	
 ståndpunkt
	
 Frågor och svar om tillgången till handlingar i EU enligt 
	
 nuvarande regler

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se

	
 EU och internationellt	


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

EU-representationen
Om EU-representationen
Ambassadörens krönika
Expertens krönika
Har inte undermenyer
Arbeta som nationell expert
Besök EU-representationen
EU-kalendarium
EU-representationens pressinformation
EU-representationen i sociala medier
Kontaktinformation
Lediga tjänster
Länkar till mer EU-information
Veckobrevet från Bryssel
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Birgitta Ohlsson EU-minister
Statsrådsberedningen

Ansvarsområden
CV - Birgitta Ohlsson
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström
Arbetet i EU

Myndigheter o d se  Statsrådsberedningen under 
politikområdet för ledning

http://www.regeringen.se/sb/d/12715
http://www.regeringen.se/sb/d/12715
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/140111
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/140111
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/138905
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/138905
http://www.regeringen.se/sb/d/12722
http://www.regeringen.se/sb/d/12722
http://www.regeringen.se/sb/d/13145
http://www.regeringen.se/sb/d/13145
http://www.regeringen.se/sb/d/12819
http://www.regeringen.se/sb/d/12819
http://www.regeringen.se/sb/d/13303
http://www.regeringen.se/sb/d/13303
http://www.regeringen.se/sb/d/12822
http://www.regeringen.se/sb/d/12822
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/138978
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/138978
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/155536
http://www.regeringen.se/sb/d/12715/a/155536
http://www.regeringen.se/sb/d/1477/a/52120
http://www.regeringen.se/sb/d/1477/a/52120


Demokratiproblem, juridik. 
(Demokratiminister. Justitieminister, del )

Befolkning Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

4 - Befolkning
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_06_A01BR1401.pdf

4.1 Befolkning

4.2 Befolkningstäthet – antal invånare per kvadratkilometer 
2012

4.3 Flyttningar inom landet 

4.4 Sveriges framtida befolkning 

4.5 Försörjningskvoten 

4.6 Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 1750 och 
2012 

4.7 Utvandrare och invandrare 

4.8 Födda 1905–2012 

4.9 Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda 1751/55–
2006/2010 

4.10 Folkmängd den 31 december efter kön 

4.11 Antal tätorter och småorter samt folkmängd 2010, länsvis 

4.12 Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2010, 
länsvis
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4.13 Folkmängd i de största tätorterna den 31 december 2005 
och 2010 

4.14 Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den 31 
december 2005 och 2010, länsvis

4.15 Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen den 
1 januari året efter redovisat år

4.16 Folkmängd efter kommungrupp och kön den 31 december 
enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år 

4.17 Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2012 
enligt indelningen den 1 januari 2013 samt kommunernas 
rangordning efter folkmängd 

4.18 Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 
enligt indelningen den 1 januari 2013 

4.19 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser 
den 31 december 2012

4.20 Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060

4.21 Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder 

4.22 Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1 
november 1990 och den 31 december 2000 och 2011 

4.23 Namnärenden 
4.24 Skilsmässor efter makarnas medianålder, äktenskapets
medianvaraktighet och barnantal 

4.25 Födda barn, summerad fruktsamhet

4.26 Döda och dödfödda

4.27 Återstående medellivslängd för perioden 2008–2012

28 Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis

4.29 Folkmängdens förändringar 1751–2012

4.30 Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2012 
enligt indelningen den 1 januari 2012

4.31 Befolkning efter födelseland

4.32 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda 
föräldrar efter ursprungsland och kön i hela riket den 31 
december 2012 

4.33 Invandrare och utvandrare, länsvis och efter kommungrupp 

4.34 Invandrare och utvandrare efter medborgarskapsland 

4.35 Utländska medborgare som erhållit svenskt 
medborgarskap



24 – Demokrati
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_26_A01BR1401.pdf

24.1 Demokrati 

24.2 Valdeltagandet i riksdagsvalen bland samtliga väljare och 
bland unga förstagångsväljare fr.o.m. valåret 1970, procent

24.3 Riksdagens sammansättning efter kön valåren 1929–2010, 
procent

24.4 Riksdagsvalet 2010, röstberättigade, röstande och mandat 
efter partier och valkrets 

24.5 Riksdagsvalet 2010, giltiga valsedlar efter partier och 
valkrets, procentuell fördelning 

24.6 Riksdagsvalet 2010, partival inom olika befolkningsgrupper 

24.7 Riksdagsval, ledamöter efter partier

24.8 Antal nominerade och valda kandidater 2010 efter 
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24.10 Riksdagsvalen 2006 och 2010, partival och valdeltagande 

24.11 Riksdagsvalen 2006 och 2010, jämförelse av 
valdeltagandet inom olika gruppeelections

24.12 Riksdagens arbete 

24.13 Landstingsfullmäktigval 2010, röstberättigade, röstande 
och mandat efter partier och landsting 

24.14 Landstingsfullmäktigval, röstberättigade, röstande och 
mandat efter partier
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24.17 Folkomröstningar

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

24.19 Valet till Europaparlamentet 2009, mandat efter 
partigrupper och medlemsländer
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Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat 
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, 
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Justitiedepartementet. Myndigheter od
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Organisation
Budget för 2014
Kommittéer
Myndigheter
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Frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation

Till Justitiedepartements verksamhetsområde hör ett antal myndig-
heter, nämnder och bolag som ansvarar för den löpande verksamheten 
inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och 
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men 
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska 
besluta i olika ärenden.

	
 	
 Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08 - 508 860 00
Prövar opartiskt - och utan avgift för parterna - konsumenttvister. 
Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en 
näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. 
	
 	
 Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon 08 - 401 87 00
Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för officiell statistik 
för rättsväsendet.
	
 	
 Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå
Telefon 090 - 70 82 00
Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur 

brottsofferfonden.
	
 	
 Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm 
Telefon 08 - 657 61 00 
Ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte 
medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.
	
 	
 Domarnämnden
Box 2330, 103 18 Stockholm
Telefon 08 - 561 669 50
Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie 
domare eller hyresråd.
	
 	
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 820, 101 36 Stockholm
Telefon 08 - 762 00 00
Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.
	
 	
 Fastighetsmäklarinspektionen
Box 17174, 104 62 Stockholm
Telefon 08 - 555 524 60
Registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över dessa samt 
informerar om god fastighetsmäklarsed. 
	
 	
 Gentekniknämnden
Box 1380, 171 27 Stockholm
Telefon 08 - 508 846 30 
Ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och 
säker användning av gentekniken.
	
 	
 Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm 
Telefon 08 - 405 10 00
Har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, bevakar statens 
rätt och tillhandagår regeringen med råd och utredningar i juridiska 
frågor.
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 Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad 
Telefon 0771 - 42 33 00 
Tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och inom EU. På 
Konsumentverkets webbplats finns råd och information till 
konsumenter men myndigheten har inte möjlighet att ge personlig 
rådgivning. 
	
 	
 Kriminalvården
601 80 Norrköping
Telefon 077 - 22 80 800
Verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre 
verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.
	
 	
 Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 412 10 30
Avgör mål och ärenden enligt bland annat marknadsföringslagen och 
konkurrenslagen. 
	
 	
 Migrationsverket
601 70 Norrköping 
Telefon 0771 - 235 235 
Ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i 
Sverige, asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller 
självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig 
återvandring. 
	
 	
 Miljömärkning Sverige AB 
118 80 Stockholm 
Telefon 08 - 55 55 24 00
Sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier samt kontrollera 
och utfärda licenser för Svanen och EU Ecolabel - Nordens respektive 
EU:s officiella miljömärkning. 
Miljömärkning Sverige AB ägs av Sveriges Standardiseringsråd och 
staten.

	
 	
 Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 700 08 00 
Beslutar om hur stor ersättning resenärerna är berättigade till när en 
paketresa har blivit inställd eller avbruten på grund av researrangörers 
konkurs. Resegarantinämnden finns hos Kammarkollegiet.

	
 	
 Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon 08 - 783 18 70 
Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt 
registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa revisorer 
och revisionsbolag.
	
 	
 Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm
Telefon 08 - 401 90 00
Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt chefsmyndighet 
för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör 
Säkerhetspolisen och en enhet för ledning av polisverksamhet - 
Rikskriminalpolisen.
	
 	
 Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall
Telefon 060 - 13 46 00
Handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.
	
 	
 Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm
Telefon 08 - 441 76 00 
Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, 
rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.
	
 	
 Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)
581 94 Linköping  Telefon 010 - 562 80 00 
SKL:s huvuduppgift är att som opartiskt expertorgan utföra 
undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.
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 Sveriges Domstolar
551 81 Jönköping Telefon 036 - 15 53 00
Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet för de 
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, 
arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.
	
 	
 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm Telefon 08 - 617 98 00
Utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av 
hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över 
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.
	
 	
 Säkerhetspolisen
Box 12312, 102 28 Stockholm Telefon 010 - 568 70 00
Arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, 
bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.
	
 	
 Valmyndigheten
Box 12191, 102 25 Stockholm
Telefon 08 - 635 69 00
Har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar.
	
 	
 Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
Telefon 08 - 453 66 00 
Leder förundersökningen av ett brott, beslutar om åtal ska väckas och 
för talan i domstolen.
Relaterat
	
 	
 Myndigheter inom rättsväsendet
	
 	
 Mer om myndigheter
	
 	
 Mer om bolag med statligt ägande
Externa länkar
	
 	
 Regleringsbrev för departementets myndigheter på 
Ekonomistyrningsverkets webbplats

Publicerad 30 mars 2004 Uppdaterad 10 april 2013

Kommittéer och utredningar
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att 
tillsätta en utredning, en kommitté.

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag 
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande 
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång 
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning 
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en 
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven 
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas 
och när utredningen ska vara färdig.

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden 
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Justitiedepartementets kommittéer och utredningar
Information om Justitiedepartementets kommittéer och utredningar 
finner du på webbplatsen för Statens offentliga utredningar (SOU).

	
 ▪	
 Pågående utredningar
	
 ▪	
 Avslutade utredningar
Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller 
det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet, 
telefon växel 08-405 10 00.
Relaterat
	
 	
 Mer om statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar Statens offentliga utredningar (SOU)
Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 5 april 2004 Uppdaterad 3 april 2013
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Birgitta Ohlsson EU-minister 
Är även demokratiminister. Statsrådsberedningen
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Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström

Myndigheter o d se Statsrådsberedningen i området för ledning.

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister 
Socialdepartementet

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för bl a :

	
 	
 Statlig förvaltning
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att genomföra regeringens politik inom olika 
områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta för medborgare 
och företag. Inom området finns även information om länsstyrelserna, 
staten som arbetsgivare, staten som fastighetsägare och begravnings-
verksamhet. 

Myndigheter o d se  Socialdepartementet i området för sjukvård o d
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Försvar 
(Försvarsminister )

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	
 Försvar.
	
 (Försvarsminister)
	
 Karin Enström. Försvarsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Försvarsberedningen
	
 Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga 
	
 politikområden: Försvar och samhällets krisberedskap.
	
 Organisation
	
 Budget och mål	

	
 Myndigheter
	
 Nämnder, delegationer och stiftelser
	
 Försvarsdepartementets utredningar
	
 Regelförenkling på Försvarsdepartementet
	
 Militära försvaret
	
 Mål och uppgifter
	
 Insatsorganisation - försvarsgrenar
	
 Grundläggande militär utbildning
	
 Försvaret och de unga
	
 Den svenska veteransoldatpolitiken
	
 Försvarsindustri och materiel
	
 Forskning
	
 Sveriges säkerhetspolitik
	
 Internationell verksamhet
	
 Medverkan i internationella organisationer
	
 Civil-militär samverkan i fredsfrämjande insatser
	
 Vad är en försvarsattaché?
	
 Stöd till säkerhetssektorreform, SSR
	
 Tillträdesärenden
	
 Fredsfrämjande insatser. Somalia. Mali
	
 Sveriges militära insats i Afghanistan. Avslutade insatser
	
 Nordiskt samarbete
	
 Kvinnor i konfliktområden
	
 Europas försvarspolitik
	
 EU:s militära kommitté
	
 Den europeiska försvarsbyrån, EDA
	
 EU:s stridsgrupper	

	
 Folkrätt: krigets lagar  	
 Underrättelsefrågor
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Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen 
och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap 
mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred.

Ansvarsområden
Försvar, skydd och säkerhet

Försvarsdepartementet
Försvarsberedningen
Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Myndigheter
Nämnder, delegationer och stiftelser
Kalendarium
Reportage
Utredningar
Kontaktinformation
Regelförenkling för företag

Karin Enström Försvarsminister
Debattartiklar
Tal
CV
Statssekreterare Carl von der Esch

Försvarsdepartementet. Myndigheter od
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 

verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedan finns 
Försvarsdepartementet myndigheter.

	
 	
 Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och 
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till 
insatsförsvaret.
	
 	
 Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm 
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99
	
 	
 Försvarets radioanstalt (FRA) 
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av 
regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s 
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitiska arbete.
	
 	
 FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och 
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
	
 	
 Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma 
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53
	
 	
 Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och 
komplexa materielsystem som mindre system och delkomponenter där 
det är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Det innebär ett stöd 
till både större försvarsindustriföretag och små- och medelstora 
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
	
 	
 Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för 
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda svenska 
staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs 
inom ramen för den statliga exportkontrollen.
	
 	
 Besöksadress: Östermalmsgatan 87 
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300 
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 Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att: 
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget 
territorium, i närområdet och utanför närområdet,
	
 	
 - upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet 
och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och 
nationella intressen i områden utanför detta och
	
 	
 - med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället 
och andra myndigheter vid behov.
	
 	
 Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78
	
 	
 Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen 
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka 
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol.
	
 	
 Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Tel:08-55504500 
	
 	
 Kustbevakningen (KBV) 
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller 
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har 
ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
	
 	
 Besöksadress:Stumholmen. 
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
	
 	
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder 
före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över 
hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

	
 	
 Myndigheten har en viktig samordnande roll över 
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över 
andra aktörers ansvar.
	
 	
 MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och 
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.
	
 	
 Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.

Telefon växel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
	
 	
 Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
	
 	
 Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets pliktverk) 
genomför på uppdrag av Försvarsmakten urvalstester av dem som sökt 
till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra andra uppdrag 
för Försvarsmaktens räkning.
	
 	
 Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra 
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar bland annat 
polisaspiranter, personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap
	
 	
 Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad 
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
	
 	
 Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte 
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels 
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra 
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
	
 	
 Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-508 862 00, 
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 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
(SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska 
kontrollera de myndigheter som bedriver 
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att 
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att SIUN på 
begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt skett i samband 
med signalspaning.
	
 	
 BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista
Telefon vxl: 08-555 04 550
	
 	
 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning, metod- och 
teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
	
 	
 Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00
Relaterat
	
 	
 Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	
 	
 Statsliggaren (på ESV:s webbplats) - innehåller 
myndigheternas regleringsbrev

Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 17 februari 2004
Uppdaterad 23 maj 2013

Nämnder, delegationer och stiftelser
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Delegationen har till uppgift att granska olika typer av vapenprojekt ur 
en folkrättslig synvinkel. Delegationen, som leds av 
Försvarsdepartementet, består av högst åtta ledamöter från 
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets 
forskningsinstitut och Försvarets materielverk.

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskar förslag till försvarsuppfinningar.
c/o Patent- och registreringsverket. Postadress: Box 5055
104 42 Stockholm
Tfn: 08-782 25 00

Rikshemvärnsrådet (RiksHvr)
Rådet verkar för att medel anskaffas för utgifter som inte kan bekostas 
av statsmedel och yttrar sig i frågor som hänskjuter till 
rikshemvärnstinget eller till nämnden.

Lidingövägen 28. Postadress: 107 85 Stockholm 
Tfn: 08-788 75 00 

Riksvärderingsnämnden
Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i 
förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och 
förfogandeförordningen (1978:558).

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Totalförsvarets folkrättsråd
Rådet ska följa utvecklingen inom den internationella humanitära 
rätten.

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen 
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om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka 
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag 

Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 mars 2004
Uppdaterad 21 januari 2014

Försvarsdepartementets utredningar
Strategi och mål för hantering och överföring av information i e
Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning
Utredning om förbättrad beslutsprocess för materie
Utredning helikoptersamverkan mellan Försvarsmakten och Polisen
Luftförsvaret efter 2040
Utvidgad frivillig försvarsverksamhet

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver därför en särskilt grundlig genomgång innan en proposition 
kan tas fram och lämnas till riksdagen för beslut. I sådana 
sammanhang kan regeringen tillsätta en särskild utredare eller en 
kommitté som ska utreda frågan.

Kommittédirektivet styr utredningsarbetet

I samband med att regeringen tillsätter en offentlig utredning lämnar 
den ett så kallat kommittédirektiv till utredaren eller ordföranden i 
kommittén. Kommittédirektiv innehåller riktlinjer för 
utredningsarbetet och publiceras fortlöpande i Regeringskansliets 
rättsdatabaser.

Information om aktuella utredningar och kommittéer
Alla pågående utredningar har ett nummer baserat på det år då 
kommittén tillsattes och av vilket departement - till exempel Fö 

2007:07. Normalt arbetar ungefär 200 utredningar samtidigt.

Information om aktuella utredningar finns på webbplatsen för Statens 
offentliga utredningar. Frågor om en pågående utredning besvaras av 
ansvarig kommitté eller det departement som kommittén hör till.

På Statens offentliga utredningars webbplats finns även länkar till 
avslutade utredningars webbplatser.

Relaterat
	
 	
 Statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	
 	
 Pågående utredningar
	
 	
 Avslutade utredningar

Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2008
Uppdaterad 26 augusti 2013
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Klimat och klimatpolitik  
(Miljöminister)

Väder Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:
2 – Väder
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_04_A01BR1401.pdf

2.1 Väder 

2.2 Rekord i väder 

2.3 Blixt och dunder 

2.4 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2012, 
avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990 

2.5 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, 
medeltemperatur 

2.6 Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna juni, 
juli och augusti) 

2.7 Nederbörd i mm 

2.8 Nederbörd i mm, maxvärde

2.9 Temperatur, maximi- och minimivärden

2.10 Medeltemperatur 

2.11 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på 
platser runt om i landet
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 Klimat och klimatpolitik 
	
 (Miljöminister)

	
 Lena Ek. Miljöminister
	
 Ansvarsområden
	
 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
	
 Havs- och vattenmiljö
	
 Hållbar utveckling
	
 Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)
	
 Klimat
	
 Kretslopp och avfall  (Ingår i området för hushållsverk-
	
 samheter)
	
 Miljöforskning och miljöövervakning
	
 Miljölagstiftning
	
 Miljösamarbete i internationella organisationer
	
 Miljöteknik
	
 Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushålls-
	
 verksamheter)
	
 Sveriges miljömål

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
	
 Klimat och energi
	
 Miljö och hälsoskydd

Lena Ek Miljöminister
Miljödepartementet

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Uttalanden
Tal
Interpellationssvar och svar i riksdagen
CV - Lena Ek
Statssekreterare

Myndigheter o d se Mijödepartementet i området för fysisk planering 
av fysiska miljöer
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Transporter. 
(Infrastrukturminister)

Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2014 
Statistiska centralbyrån:

10 – Transporter och kommunikationer
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_12_A01BR1401.pdf

10.1 Motorfordon på väg Motor vehicles on the road

10.2 Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor 

10.3 Vägnätet 

10.4 Det statliga järnvägsnätet 

10.5 Flygplatser 

10.6 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 
2012

10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner 
kronor

10.8 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari 

10.9 Vägar och gator den 1 januari 

10.10 Registrerade fordon i trafik den 31 december, 1 000-tal

10.11 Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och 
ägarens kön den 31 december 

10.12 Nyregistrerade motorfordon under 2012 efter fabrikat 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_12_A01BR1401.pdf
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10.13 Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 
december 

10.14 Lastbilstransporter med svenska fordon ...

10.15 Antal personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder 
och kön den 31 december 2012

10.16 Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter 
ålder och trafikantgrupp 

10.17 Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter 
hastighetsbegränsning

10.18 Vägtrafikolyckor 

10.19 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturför-
valtare, trafikerad banlängd och rullande materiel den 31 
december 

10.20 Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och 
transportarbete .

10.21 Olyckshändelser och självmordshändelser vid järnväg, 
spårväg och tunnelbana .

10.22 Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor 

10.23 Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart 4

10.24 Inklarerade fartyg i direkt utrikes fart efter nationalitet 

10.25 Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet

10.26 Hanterad godsmängd i svenska hamnar 

10.27 De största svenska hamnarna efter antal passagerare 
2012 

10.28 Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt 
sjöräddning den 31 december 

10.29 Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och 
chartertrafik 

10.30 Ankommande och avresande passagerare i inrikes 
linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser

10.31 Ankommande och avresande passagerare i utrikes 
linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser



Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	
 Transporter. 
	
 (Infrastrukturminister)

	
 Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturminister
	
 Ansvarsområden
	
 Transporter och infrastruktur
	
 De transportpolitiska målen
	
 Transporter och infrastruktur i statens budget
	
 Transporter och infrastruktur i statens budget
	
 Så planerar vi infrastrukturen
	
 Våra trafikslag
	
 Järnväg
	
 Vägtrafik
	
 Flyget minskar avstånden
	
 Sjöfart
	
 Sjöfartens internationella regelverk
	
 Konkurrenskraftig sjöfart
	
 En miljövänlig sjöfart
	
 En säker sjöfart
	
 Godstrafik
	
 Kollektivtrafik
	
 Trafiksäkerheten i fokus
	
 EU och internationellt
	
 Logistikforum
	
 Utredningar, förslag och remisser
	
 Tågtrafik på vintern - frågor och svar

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se

        Transporter och infrastruktur

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister
Näringsdepartementet

Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelande
Debattartiklar
Statssekreterare Ingela Bendrot

Myndighete od se Näringsdepartementeti politikområdet för näringar
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Planering av fysiska miljöer.  
(Plan- och byggminister.)

Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

1 – Geografiska uppgifter
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_03_A01BR1401.pdf

1.1 Berg, sjöar, vattendrag och öar i Sverige

1.2 Geografiska uppgifter 

1.3 Öar i Sverige 

1.4 Kust och stränder i Sverige 

1.5 Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2013, 
km2

1.6 Kust och stränder, länsvis, km

1.7 Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_03_A01BR1401.pdf
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Miljö Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

3 – Miljö
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_05_A01BR1401.pdf

3.1 Användning av naturresurser – markanvändning 

3.2 Användning av naturresurser – skyddad natur 

3.3 Skyddad natur per kommun, procent av kommunareal

3.4 Miljöpåverkan 

3.5 Miljöräkenskaper och trender 

3.6 Markanvändningen omkring 2010, hektar

3.7 Bebyggd mark och tillhörande mark 2010, hektar 

3.8 Nationalparker, areal och år för beslut om inrättande som 
nationalpark 2012-12-31

3.9 Naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsom-
råden, länsvis. 2012-12-31 

3.10 Vattenanvändning per användarkategori
och län 2010, 1 000 m3 

3.11 Oljeutsläpp i svenska farvatten 

3.12 Översikt över antal rödlistade arter i olika kategorier inom 
de olika organismgrupperna

3.13 Akut hotade ryggradsdjur 

3.14 De 20 vanligast förekommande ämnena med avseende på 
antal produkter 2011 

3.15 Bekämpningsmedel efter olika användningsområden .

3.16 Jordbrukets användning av kväve och fosfor från mineral
(handels)- och stallgödsel 

3.17 Utsläpp och vattenmängder från tillståndspliktiga 
kommunala reningsverk 2010, efter storleksklass 

3.18 Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och 
organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk
2010. Medelvärden för storleksklasser, vägda med producerade 
TSmängder

3.19 Utsläpp till luft av koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
dikväveoxid (N2O) 

3.20 Återvinning – krav och nivåer för varugrupper där 
producentansvar införts 

3.21 Uppkomst av avfall i olika sektorer 2010, 1 000 ton

3.22 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för 
branscher, offentliga myndigheter och hushåll 2010 

3.23 Utsläpp av växthusgaser, ton CO2- ekvivalenter 

3.24 Miljöskatter i Sverige, löpande priser, miljoner kronor

3.25 Utdömda miljösanktionsavgifter, antal
ärenden och belopp i kronor 
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Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
 Planering av fysiska miljöer. 
	
 (Plan- och byggminister.)

	
 Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av 
	
 bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)
	
 Statlig förvaltning ( Ingår i området för demokrati od)
	
 Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)
	
 Trossamfund (Till området för kultur)

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
	
 Planering och byggande
	
 Bredband och elektronisk infrastruktur
	
 Geografisk information och lantmäteri
	
 Webb-tv Tillväxt och samhällsbyggnad
	
 Regional utveckling
	
 Offentliga fastigheter

Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikalie-
politik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervak-
ning.

Ansvarsområden
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljölagstiftning
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöteknik
Strålskydd och kärnsäkerhet
Sveriges miljömål

Miljödepartementet
Ansvarsområden
Frågor och svar
Organisation
Arbete och praktik
Budget
Myndigheter
Kontaktinformation
Remisser
Aktuellt från Miljödepartementet
	
 	

Lena Ek Miljöminister
Debattartiklar
Pressmeddelanden
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Uttalanden
Tal
Interpellationssvar och svar i riksdagen
CV - Lena Ek
Statssekreterare

Se även på omådet för klimat

Miljödepartementet. Myndigheter od

Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den 
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer 
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

	
 	
 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. 
Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.
	
 	
 Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra 
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för 
havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett 
hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras. 
	
 	
 Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med 
ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att 
förebygga skador på människor och miljö från kemiska och 
biotekniska produkter.

	
 	
 Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för 
att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall.
	
 	
 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU 
och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på 
miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och 
styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. 
Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen 
och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av 
miljöpolitiken.
	
 	
 Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, 
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar 
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu 
och i framtiden.
	
 	
 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, 
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och 
vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets 
expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en 
resurs i miljöarbetet.

Relaterat
	
 	
 Myndigheter
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 11 juli 2011
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Landsbygdspolitik. 
(Landsbygdsminister)

Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

5 – Jordbruk, skogsbruk och fiske
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_07_A01BR1401.pdf

5.1 Jordbruk 

5.2 Skogsbruk 

5.3 Saltsjöfisket 

5.4 Kor, svin och får i juni 1960–2012 

5.5 Fällda älgar 1925–2012 

5.6 Saltsjöfisket, fångst, landad vikt 1925–2012 

5.7 Saltsjöfisket, yrkesfiskare  1925–2012 

5.8 Skogsmarksareal efter ägarklass,2011

5.9 Årlig bruttoavverkning 1965–2012 

5.10 Export och import av skogsindustriprodukter 2012 efter 
produkt, miljarder kronor 

5.11 Jordbruksföretag efter företagens storlek 

5.12 Jordbruksföretag efter driftsinriktning i jordbruket

5.13 Åkermarkens användning, hektar 

5.14 Totalskörd i ton 
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5.15 Ekologisk odling, totalskörd i ton

5.16 Hektarskörd av spannmål och  potatis, kg per hektar 

5.17 Ekologisk odling, hektarskörd av spannmål, potatis och 
ärter, kg per hektar

5.18 Jordbruksföretag med nötkreatur, svin, får och höns 

5.19 Husdjur 

5.20 Renar vid samebyar

5.21 Animalieproduktion, 1 000 ton .

5.22 Odling av trädgårdsväxter 

5.23 Frilandsareal i hektar för olikamträdgårdsväxter 

5.24 Antal djur som använts i försök enligt Europarådskonven-
tionen (ETS 123) och EG:s direktiv(86/609/EEG) i Sverige7

5.25 Under tillåten jakttid fällda älgar, länsvis 

5.26 Total produktiv skogsmarksareal och areal skyddad 
skogsmark enligt svenska definitioner 2011 

5.27 Produktiv skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare 
2008–2011, 1 000 hektar. Exkl. fridlyst produktivskogsmark8
5.28 Saltsjöfisket, avkastning, landad vikt 

5.29 Vattenbruk, produktion av matfisk, musslor och kräftor, hel 
färskvikt, ton

5.30 Saltsjöfisket, fiskare och båtar

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
 Landsbygdspolitik. 
	
 (Landsbygdsminister) (f d Jordbruksministern)

	
 Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Bioenergi
	
 Bioenergi - en förnybar resurs
	
 Djur
	
 Djurskyddskontroll
	
 Hund och katt
	
 Foder
	
 Frågor och svar om översynen av djurskyddet
	
 Frågor och svar om förslaget om förbud mot tidelag
	
 Frågor och svar om slakt
	
 Frågor och svar om djurskydd
	
 Ekologisk produktion och konsumtion
	
 GMO
	
 Regelförenkling på Landsbygdsdepartementet
	
 Fiske
	
 Den gemensamma fiskeripolitiken
	
 Fritidsfisket
	
 Ett hållbart fiske
	
 Program för fiskerinäringen
	
 Nationell strategisk plan för fiskerinäringen 2007-2013
	
 Intervjuer och reportage
	
 Frågor och svar om fiske
	
 Internationellt samarbete
	
 FAO
	
 Jakt och viltvård
	
 Jordbruk
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 Livsmedel (Ingår i området för hushållaverksamheter)
	
 Landsbygd, natur och miljö
	
 Regeringens arbete med landsbygdsstrategin
	
 Landsbygdsforum - om ungas liv och arbete på 
	
 landsbygden
	
 Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
	
 Åtgärder för jordbruket i norra Sverige
	
 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
	
 Jakt och viltvård
	
 Sverige - det nya matlandet (Till området för 
	
 hushållsverksamheter)
	
 Naturresurser och Miljö
	
 Rennäring
	
 Samer - Samepolitik
	
 Skogsbruk
	
 Skogsriket
	
 Jämställdhetsstrategi för en konkurrenskraftig 
	
 skogsnäring
	
 Skogens användning
	
 Seminarium om EU:s nya timmerförordning
	
 Skogsrikets fyra grenar
	
 Skogsriketambassadörerna
	
 Goda exempel i trä
	
 Utbildning och forskning

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

Ansvarsområden
Bioenergi från jord- och skogsbruket
Djur
Ekologisk produktion och konsumtion
Fiske
Utbildning och forskning
Internationellt samarbete
Jakt och viltvård
Jordbruk
Livsmedel
Landsbygdspolitik
Naturresurser och miljö
Rennäring
Samer - samepolitik
Skogsbruk

Landsbygdsdepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Kontaktinformation
	

Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Ansvarsområden
CV
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Intervjuer och reportage
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare

Myndigheter inom Landsbygdsdepartementet
	
 	
 Jordbruksverket 
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det 
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller 
jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. 
SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.
	
 	
 Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat 
frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av 
legitimation.
	
 	
 Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa 
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma 
sjukdomar hos djur.
	
 	
 Centrala djurförsöksetiska nämnden
Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden av beslut 
som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför 
utvärderingar i efterhand av djurförsök.

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

	
 	
 Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska 
intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den 
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.
	
 	
 Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och 
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt 
hänvisas till Landsbygdsdepartementet.
	
 	
 Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad 
och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk 
produktion.
	
 	
 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör 
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar ska 
vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning 
samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också 
med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv. 
Relaterat
	
 	
 Myndigheter
Externa länkar
	
 	
 Sök bland regleringsbrev på ESV:s webbplats

Landsbygdsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 26 april 2013

Kommittéer
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att 
tillsätta en utredning, en kommitté.

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag 
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kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande 
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång 
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning 
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en 
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven 
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas 
och när utredningen ska vara färdig.

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden 
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

För avslutade kommittéer, se Regeringskansliets rättsdatabaser - länk 
finns till höger.

Landsbygdsdepartementets kommittéer
Information om Landsbygdsdepartementets kommittéer finner du 
under externa länkar - "Kommittéer, Landsbygdsdepartementet".

Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller 
det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet, 
telefon växel 08-405 10 00.
Ansvarigt statsråd
	
 ▪	
 Eskil Erlandsson
Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Landsbygdsdepartementet
Relaterat
	
 	
 Läs mer om utredningar och kommittéer
Externa länkar
	
 	
 Kommittéer, Landsbygdsdepartementet
	
 	
 Alla departements kommittéer: Statens offentliga utredningar

Landsbygdsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 26 april 2004
Uppdaterad 27 juni 2013
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Bistånd.
(Biståndsminister)

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	
 Bistånd. 
	
 (Biståndsminister)

	
 Hillevi Engström Biståndsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Bistånd och utveckling
	
 Vad vill Sverige med biståndet?
	
 Post 2015 - Global utveckling
	
 Vart går biståndet?
	
 Vilka är resultaten i biståndet?
	
 Överblick över biståndet
	
 Frågor och svar om bistånd
	
 Frågor och svar om biståndsbudgeten 2013
	
 Nytt sätt att arbeta i sviktande stater
	
 Från utrikesdepartementet: Bistånd och utveckling
	
 Politik för global utveckling
	
 Humanitärt bistånd
	
 Länder och regioner
	
 Budget och mål: Internationellt bistånd 2012
	
 Afrika
	
 Antarktis
	
 Asien och Oceanien
	
 Europa
	
 Mellanöstern och Nordafrika
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Hillevi Engström Biståndsminister 
Utrikesdepartementet

Ansvarsområden
CV
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Pressmeddelanden
Tal
Statssekreterare

Myndigheter od se Utrikesdepartementet i politikområdet för utrikes- 
och världspolitik
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Sjuk- och hälsovård, kemikalier, 
räddningdtjänst. 
(Socialminister)
 

Hälso- och sjukvård Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

20 – Hälso- och sjukvård
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_22_A01BR1401.pdf

20.1 Ohälsa och sjukdom 

20.2 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 9 som 
brukar/brukat alkohol 

20.3 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 2 i 
gymnasieskolan som brukar/brukat alkohol

20.4 Andelen dagligrökare efter kön och ålder, procent 

20.5 Andelen överviktiga i åldern 16 år och äldre efter kön, 
procent 

20.6 Hälsotillstånd och sjuklighet i åldern 16 år och äldre efter 
kön och ålder 2012, procent

20.7 Överviktiga samt därav feta efter kön i åldern 16 år och 
äldre, procent 

20.8 Hälso- och sjukvårdens verksamhet
20.9 Hälso- och sjukvårdspersonal inom landsting och 
primärkommuner den 1 november

20.10 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och 
huvudgrupp 2012 
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20.11 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga infektionssjuk-
domarna, antal rapporterade fall 

20.12 Apotekens försäljning av läkemedel mot recept, exklusive 
dosdispenserade läkemedel 

20.13 Apotekens totalförsäljning av läkemedel, kronor

20.14 Utförda aborter 

20.15 Självmord 

20.16 Döda efter dödsorsak och ålder, män .

20.17 Döda efter dödsorsak och ålder, kvinnor 

20.18 Döda på grund av olyckshändelse

Från  http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	
 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, 
	
 räddningdtjänst. 
	
 (Socialminister)

	
 Göran Hägglund. Socialminister
	
 Ansvarsområden
	
 Folkhälsa
	
 Mål och prioriteringar för folkhälsa
	
 Insatser inom folkhälsa
	
 Så fungerar det
	
 Folkhälsa i Sverige
	
 Folkhälsofrågor i EU
	
 Folkhälsofrågor i övriga världen
	
 Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige
	
 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i EU
	
 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i övriga 
	
 världen
	
 Smittsamma sjukdomar i Sverige
	
 Smittsamma sjukdomsfrågor i EU	

	
 Hälso- och sjukvård
	
 Mål och prioriteringar för hälso- och sjukvård
	
 Insatser inom hälso- och sjukvård
	
 Budget för hälso- och sjukvård 2014
	
 Tillgänglighet och valfrihet
	
 Regeringen presenterar strategi för ökad jämlikhet i vården
	
 Regeringen satsar för att minska skador i vården
	
 Patientmaktsutredningen lämnar slutbetänkande
	
 Utveckling och kvalitet
	
 E-hälsa
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 Framtidens vård och omsorg
	
 Myndighetsöversyn
	
 Svensk delegation på Världshälsoförsamlingens möte
	
 Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och 
	
 Landsting inom hälso- och sjukvården
	
 Psykisk ohälsa - PRIO
	
 Inspirationsdag för bättre cancervård
	
 Regeringen tillsätter utredning om donations- och 
	
 transplantationsfrågor
	
 Kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet avskaffas
	
 De mest sjuka äldre
	
 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan 
	
 tillstånd
	
 Läkemedel och apotek
	
 Tandvård: Effekterna av tandvårdsstödets första och andra steg 
	
 ska utvärderas
	
 Dialog om hälso- och sjukvård
	
 Insatser 2006-2010
	
 Så fungerar det
	
 Hälso- och sjukvård i Sverige
	
 Hälso- och sjukvårdsfrågor i EU
	
 Hälso- och sjukvårdsfrågor i övriga världen
	
 Läkemedel i Sverige
	
 Läkemedelsfrågor i EU
	
 Nationell eHälsa i EU
	
 Psykiatri i Sverige
	
 Tandvård i Sverige
	
 Tandvårdsfrågor i EU

	
 Lena Ek. Miljöminister	

	
 Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)

	
 Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
	
 Begravningsverksamhet (Ingår i området för sjukvård o d)

	
 Beatrice Ask. Justitieminister
	
 Rättsmedicin  (Ingår i området för sjukvård)

	
 Karin Enström.  Försvarsminister
	
 Skydd och säkerhet. (Ingår i område för sjukvård o d)
            Krisberedskap
	
 Vem gör vad?
	
 Den nationella krishanteringsförmågan
	
 Hur fungerar Regeringskansliets krishantering?
	
 Den regionala krishanteringsförmågan
	
 Kommunal krishantering
	
 En strategi för Sveriges säkerhet
	
 Svenskt krisstöd till utlandet
	
 Informationssäkerhet
	
 Skydd mot olyckor
	
 Krisberedskapsarbete i EU
	
 Transport av farligt gods
	
 Förebyggande åtgärder mot allvarliga kemikalieolyckor
	
 Utsläpp till sjöss
	
 Skogsbränder
	
 Räddningstjänst
	
 Fyrverkerier

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
	
 Hälsa och vård
	
 Trygghet och säkerhet
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Socialdepartementet
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd, 
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande 
av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter, bostadsfrågor, 
statlig förvaltning, länsstyrelser, kommuner och landsting samt 
trossamfund.

Ansvarsområden
Barnets rättigheter
Boende och byggande
Folkhälsa
Funktionshinder
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Offentlig upphandling
Pensioner
Sjukförsäkring
Socialförsäkring
Socialtjänst
Statlig förvaltning
Trossamfund
Äldreomsorg

Socialdepartementet
Kontaktinformation
Remisser att svara på
Organisation
Utredningar, kommittéer och råd
Myndigheter
Bolag med statligt ägande
Stiftelser
EU-samarbete
Internationellt samarbete

Göran Hägglund Socialminister 

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Maria Larsson Barn- och äldreminister 
Se området för bar och äldre m m

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister 
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:	

	
 Boende och byggande
Boende och byggande omfattar både frågor som rör hur 
bostadsmarknaden fungerar och frågor som rör samhällsplanering och 
byggande. I området ingår även lantmäteriverksamhet. 
Se området för hushåll
	
 	
 Statlig förvaltning
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att genomföra regeringens politik inom olika 
områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta för medborgare 
och företag. Inom området finns även information om länsstyrelserna, 
staten som arbetsgivare, staten som fastighetsägare och begravnings-
verksamhet. Se området för demokrati och juridik.
	
 	
 Offentlig upphandling
Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters fria 
rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska företag nya 
affärsmöjligheter. Genom att använda sig av konkurrens mellan före-
tag kan den offentliga sektorn skapa mera värde för skattepengarna. 
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Se området för handel
	
 	
 Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan dem. 
Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att 
bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av 
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. 
Se området för kultur

Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Se området för pengar

Socialdepartementet. Myndigheter od

Myndigheter och nämnder under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör 57 myndigheter och 
nämnder, varav 21 länsstyrelser, som ansvarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, 
riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men 
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i 
olika ärenden.

	
 	
 Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som fattas av 
Systembolaget. Nämnden ska garantera att Systembolagets 
detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om 
icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.
	
 	
 Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga 
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra 
arbetsgivare med anknytning till det statliga området. 

	
 	
 Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make 
eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit 
ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer 
ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som 
vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
	
 	
 Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och 
intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen.
	
 	
 Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, 
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor.
	
 	
 eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa för 
att bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa. Verksamheten är inriktad 
på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma 
och beslutsfattare. 
	
 	
 Ersättningsnämnden
Ersättningsnämnden tar emot ansökningar om ersättning från personer 
som under sin barndom (under perioden 1920-1980) utsatts för 
allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Nämnden 
prövar, gör bedömningar och beslutar om vilka som ska beviljas 
ersättning. 
	
 	
 Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. 
Myndigheten verkar för en god folkhälsa genom att bygga upp och 
förmedla kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer på 
smittskydds- och folkhälsoområdet.

http://www.regeringen.se/sb/d/14885
http://www.regeringen.se/sb/d/14885
http://www.regeringen.se/sb/d/13475
http://www.regeringen.se/sb/d/13475
http://www.regeringen.se/sb/d/1474/a/155845
http://www.regeringen.se/sb/d/1474/a/155845
http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden
http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden
http://www.arbetsgivarverket.se/
http://www.arbetsgivarverket.se/
http://www.arvsfonden.se/default____3.aspx
http://www.arvsfonden.se/default____3.aspx
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.ehalsomyndigheten.se/
http://www.ehalsomyndigheten.se/
http://www.ersattningsnamnden.se/
http://www.ersattningsnamnden.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/


	
 	
 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierar forskning 
för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten finansierar 
både grundforskning och behovsstyrd forskning.
	
 	
 Fortifikationsverket
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. 
Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att Försvarsmakten har väl 
fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. 
	
 	
 Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som 
ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller för 
barnfamiljer. 
	
 	
 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande 
myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
	
 	
 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning 
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet 
och skapa ökad tilltro hos medborgarna.
	
 	
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar också för 
tillståndsprövning inom dessa områden.
	
 	
 Lantmäteriet
Lantmäteriet kartlägger landet, sätter gränserna och säkrar ägandet av 
fastigheter. Myndigheten ger information om Sveriges geografi och 
fastigheter.
	
 	
 Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av 
läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska 
produkter. Myndigheten ska se till att den enskilde patienten, hälso- 

och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva 
produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 
	
 	
 Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs. 
	
 	
 Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Myndigheten för handikappolitisk samordning arbetar med att 
samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Myndigheten ska 
skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt 
oavsett funktionsförmåga. 
	
 	
 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har i uppdrag att 
skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i 
Sverige. Myndigheten arbetar för att adoptioner sker i enlighet med lag 
och principen om barnets bästa.
	
 	
 Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt 
som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt 
vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares 
perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet 
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen 
gör.
	
 	
 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund 
verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens 
ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

	
 	
 Offentliga sektorns särskilda nämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av 
förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den anser att ett 
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kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka den politiska 
demokratin.
	
 	
 Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den 
allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell 
information om pensionen. 
	
 	
 Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet som prövar 
överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada.
	
 	
 Socialstyrelsen
Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika 
tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, hälso- 
och sjukvård samt smittskydd.
	
 	
 Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, 
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt 
anställda i högre befattningar.
	
 	
 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som 
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras 
kostnader, risker och nytta.
	
 	
 Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara och utveckla statligt 
ägda kulturhistoriska fastigheter som till exempel utrikesfastigheter, de 
kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, gamla fästen, monument samt 
vissa älvsträckor och markområden.
	
 	
 Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och 
förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska 
råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling 
till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett 
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

	
 	
 Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård 
och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och 
vuxna med missbruksproblem. Uppdraget är att ge dem som vårdas 
bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och 
kriminalitet.
	
 	
 Statens servicecenter 
Statens servicecenter samordnar myndigheternas administration 
genom att erbjuda administrativa stödtjänster åt andra statliga 
myndigheter. Myndigheten erbjuder bastjänster inom områdena 
löneadministration, ekonomiadministration och e-handel. 
	
 	
 Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är att pröva 
frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal 
om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens 
befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens 
kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk.
	
 	
 Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ansvarar för att administrera den statliga 
tjänstepensionen för anställda, pensionärer och arbetsgivare. I 
uppdraget ingår att räkna ut pensionspremier samt att leverera 
prognoser och statistik till regeringen. 

	
 	
 Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om vatten och avlopp 
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Nämnden är första 
instans för mål från hela landet.
	
 	
 Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar 
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden 
prövar också vissa beslut om militär utbildning inom Försvarsmakten 
och utbildning i skydd mot olyckor.
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 Statskontoret
Statskontorets uppgift är att se till att regeringen och departementen 
får beslutsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara så att 
de kan användas för omprövning och effektivisering av den statliga 
verksamheten. Statskontoret arbetar också med mer generella frågor 
om statsförvaltningens organisering, styrning och 
kompetensförsörjning.

	
 	
 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till uppgift att pröva om 
ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska 
subventioneras av samhället. Myndigheten bidrar också till god service 
och tillgänglighet på apotek.
Relaterat
	
 	
 Myndigheter
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 7 januari 2014

Bolag med statligt ägande under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fem bolag med 
statligt ägande.

	
 	
 Apotekens Service Aktiebolag i likvidation
Apotekens Service Aktiebolags uppgifter har förts över till E-
hälsomyndigheten. Bolaget befinner sig i likvidation.
	
 	
 Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) har till huvudsaklig 
uppgift att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och 
lagerberedningar, det vill säga läkemedel som är anpassade till en 
enskild patient, klinik, djur eller djurbesättning eller tillverkas i små 
serier.

	
 	
 Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB ska medverka till att 
bostadshyresmarknaden kommer i balans på orter med minskande 
befolkning. Det sker genom att förvärva, äga, förvalta, utveckla eller 
avveckla fastigheter som övertas från kommunala bostadsföretag eller 
kommuner. 
	
 	
 Swedesurvey Aktiebolag
Swedesurvey Aktiebolag exporterar svenskt kunnande inom 
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk 
information och fastighetsinformation samt geografisk 
informationsteknik.
	
 	
 Systembolaget Aktiebolag
Systembolaget Aktiebolag har ensamrätt i Sverige på att sälja 
alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet. 
Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol 
säljs utan att styras av vinstintresse.
Relaterat
	
 	
 Företag med statligt ägande
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006 Uppdaterad 2 januari 2014

Stiftelser under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fyra stiftelser och 
en ideell förening.

	
 Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet, som är en ideell förening, är ett nationellt 
kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för 
människor med funktionsnedsättning.

	
 	
 Provinsialläkarstiftelsen
Provinsialläkarstiftelsens uppgift är att verka för provinsialläkarnas, 
det vill säga distriktsläkarnas, förkovran i yrket. Detta sker genom att 
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stiftelsen arrangerar kurser med varierande innehåll för medlemmar i 
Svenska Distriktläkarföreningen. 
	
 	
 Stiftelsen för vård och allergiforskning
Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen) har till 
ändamål att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet 
samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och 
annan överkänslighet.
	
 	
 Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug 
Monitoring 
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug 
Monitoring kallas också Uppsala Monitoring Centre (UMC). 
Organisationen är en oberoende stiftelse som arbetar internationellt för 
patientsäkerhet och en säker och effektiv användning av läkemedel. 
Stiftelsen tillhandahåller diverse tjänster och är involverad i 
vetenskaplig forskning. Verksamheterna grundar sig på en 
överenskommelse mellan Världshälsoorganisationen och Sverige. 
	
 	
 Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens 
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn 
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller 
arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid 
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort. 

Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 8 januari 2014

Utredningar, kommittéer och råd under Socialdepartementet

ANDT-rådet
Nationellt råd för innovation och kvalitet i off.

Pensionärskommitténr
Rehabiliteringsrådet
Statens medicinsk-etiska råd
Välfärdsutvecklingsrådet
Värdegrundsdelegationen

Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att 
tillsätta en utredning, en kommitté. Regeringen tillsätter ibland även 
råd som ska ge regeringen stöd i frågor inom ett visst område.

Om Socialdepartementets råd kan du läsa på de särskilda sidorna om 
dem.

Information om Socialdepartementets kommittéer når du via den 
externa länken "Socialdepartementets kommittéer på Statens offentliga 
utredningars webbplats".
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Hushållet. Mat, boende, energi, 
konsumtion, ekonomi. 	

(Hem- och konsumentminister. Energiminister)

Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2014 
Statistiska centralbyrån:

8 – Boende, byggande och bebyggelse
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_10_A01BR1401.pdf

8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar .

8.2 Boende, byggande och bebyggelse 

8.3 Lägenheter i färdigställda hus 1950–2012 

8.4 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus 1950–
2012 

8.5 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus 
1950–2012 

8.6 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus .

8.7 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, 
upplåtelseform, lägenhetstyp m.m. 

8.8 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus

8.9 Förändring i månadshyra per lägenhet efter region och 
lägenhetstyp, procent 

8.10 Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp, 
kronor 

8.11 Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp. 
därav till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2011

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_10_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_10_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_10_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_10_A01BR1401.pdf


Energi Statistisk årsbok 2014  Statistiska centralbyrån:

7 – Energi
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_09_A01BR1401.pdf

7.1 Energi

7.2 Vindkraft

7.3 Elektrisk energi, produktion, GWh, 1936–2012 

7.4 Energipriser den 1 januari 2000–2013 för olika typkunder, 
tillsvidareprisavtal resp. rörligt prisavtal, öre per kWh 

7.5 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av 
elenergi 1936–2011 

7.6 Tillverknings- och utvinningsindustri, användning av 
bränslen och elektrisk energi efter bränsleslag 

7.7 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av elektrisk
energi efter näringsgren 

7.8 Genomsnittligt elenergipris vidtillsvidarepris för olika 
hushållskunder den 1 januari, öre/kWh 

7.9 Genomsnittligt elenergipris vid rörligt pris för olika 
hushållskunder den 1 januari, öre/kWh 

7.10 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder den 
1 januari, öre/kWh 

7.11 Fördelning av samtliga kunder efter avtalstyp den 1 januari, 
procent

7.12 Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad 
bytesvolym 

7.13 Elektrisk energi, produktion och förbrukning 

7.14 Vattenkraft, utbyggd den 31 december

7.15 Kärnkraftverkens energitillgänglighet och produktion 

7.16 Använda uppvärmningssätt för permanentbebodda småhus 
(inkl. småhus på lantbruksfastighet) 2

7.17 Uppskattad total energianvändning för uppvärmning och 
varmvatten i bostäder och lokaler, TWh 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_09_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_09_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_09_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_09_A01BR1401.pdf


Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2014  Statistiska 
centralbyrån:

13 – Hushållens ekonomi
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_15_A01BR1401.pdf

13.1 Hushållens inkomster 

13.2 Hushållens tillgångar och skulder 

13.3 Hushållens utgifter 

13.4 Sammanräknad förvärvsinkomst 2011, antal personer efter 
kön, ålder och inkomstklass 

13.5 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande 
priser efter kön och ålder, tkr .

13.6 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2011 års 
priser efter kön och ålder, tkr13.7 Sammanräknad förvärvs-
inkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2011, tkr

13.8 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och 
heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet,
medianvärden i 2011 års priser, tkr  

13.9 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och 
kapitalinkomst 

13.10 Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2011 
års priser

13.11 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för 
individer 20– år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2011
års priser, tkr 

13.12 Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, 
procent 

13.13 Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter 
kön och ålder, tkr 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_15_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_15_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_15_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_15_A01BR1401.pdf


Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

14 – Priser och konsumtion
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_16_A01BR1401.pdf

14.1 Priser och konsumtion 

14.2 Fastighetspriser 

14.3 Konsumtionen av livsmedel 

14.4 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) 

14.5 Kronans värde över tiden med hänsyn till 
konsumentprisernas utveckling 

14.6 Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar,
procent (Inflationstakten)

14.7 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980=100), 
fastställda tal och beräknade årsmedeltal

14.8 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex

14.9 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 

14.10 Producentprisindex (2005=100) .

14.11 Tjänsteprisindex, producentprisindex
för tjänster (2005=100) 

14.12 Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för 
bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968=100) 

14.13 Fastighetsprisindex för småhus (1990=100 för länsindex, 
1981=100 för övriga regioner) 

14.14 Kostens sammansättning och näringsvärde per person 
och dag 

14.15 Konsumtion av livsmedel m.m. .

14.16 Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per 
capita 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_16_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_16_A01BR1401.pdf
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	
 Hushållet. Mat, boende, energi, 
	
 konsumtion, ekonomi. 
	
 (Hem- och konsumentminister. Energiminister)

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

	
   *Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d).
	
   *Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
	
   *Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
	
   *Personvård: barn, hemsjukvård o d :  Se 
	
   “Omsorg och barn och äldre o d.”

	
    Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
            Livsmedel (Ingår i området för hushållaverksamheter)
            Sverige - det nya matlandet (Ingår i området för hushålls-
	
 verksamheter)

	
 Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
	
 Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av 
	
 bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)

	
 Anna-Karin Hatt. It- och energiminister
	
 Energi
	
 Energipolitik
	
 Energipolitiken i statens budget

	
 Energieffektivisering
	
 Förnybar energi
	
 Kärnkraft
	
 Energimarknader och infrastruktur
	
 Samordningsråd smarta elnät
	
 Internationellt energisamarbete

	
 Lena Ek. Miljöminister
	
 Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushålls- 
            verksamheter)
	
 Kretslopp och avfall  (Ingår i området för hushållsverk-
	
 samheter)

	
 Birgitta Ohlsson. Även konsumentminister.
	
 Konsumentpolitik
	
 Mål och budget för konsumentpolitiken 2014
	
 Trygga konsumenter på finansmarknaden
	
 Vart kan konsumenten vända sig?
	
 Överskuldsättning - en gemensam nordisk utmaning

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
	
 Bostadsmarknad
	
 Avfall och kemikalier
	
 Vatten

http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://www.skl.se
http://www.skl.se
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http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/vatten


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister 

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för bl a:
	
 	
 Boende och byggande
Boende och byggande omfattar både frågor som rör hur 
bostadsmarknaden fungerar och frågor som rör samhällsplanering och 
byggande. I området ingår även lantmäteriverksamhet. 
Se området för hushåll

Myndigheter o d se  Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Näringsdepartementet

Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelande
Debattartiklar
Tal
Statssekreterare Daniel Johansson

Myndigheter od se Näringsdepartementet i området för näringar

http://www.regeringen.se/sb/d/13472
http://www.regeringen.se/sb/d/13472
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http://www.regeringen.se/sb/d/14269
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http://www.regeringen.se/sb/d/15247
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Barn- och äldreomsorg. Välfärd. 
Socialtjänst 
(Barn- och äldreminister)

Socialtjänst Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

19 – Socialtjänst
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_21_A01BR1401.pdf

19.1 Socialtjänst 

19.2 Fler äldre bor kvar hemma 

19.3 Andel personer med beviljad hemtjänst i åldersgruppen 65 
år och äldre per kommun, oktober 2012, procent 

19.4 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1990–2012 

19.5 Nyblivna adopterade, av en eller två adoptivföräldrar, efter
födelseland 

19.6 Faderskap 

19.7 Heldygnsinsatser för barn och unga

19.8 Vissa insatser för vuxna missbrukare under året

19.9 Antal beslut om insatser enligt lag om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) 

19.10 Antal personer med beslut om insatser enligt lag om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) någon gång under året, efter 
kön och ålder 

19.11 Vistelse i institutionsvård, intagna den 1 november

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_21_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_21_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_21_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_21_A01BR1401.pdf


19.12 Antal äldre personer och personer med funktionsned-
sättning i särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen den 1 
oktober 2012 efter ålder och kön, länsvis

19.13 Färdtjänst den 31 december 

19.14 Ekonomiskt bistånd (f.d. socialbidrag) och introduktions-
ersättning

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf	

	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. 
	
 Socialtjänst (Barn- o äldreminister)

	
 Maria Larsson. Barn- och äldreminister
	
 Ansvarsområden
	
 Barnets rättigheter
	
 Mål och prioriteringar för barnets rättigheter
	
 Insatser inom barnets rättigheter
	
 Så fungerar det
	
 Folkhälsa (Ingår iområdet för sjukvård o d)
	
 Funktionshinder
	
 Mål och prioriteringar för folkhälsa (Ingår iområdet för 
	
 sjukvård o d)
	
 Insatser inom funktionshinder
	
 Så fungerar det
	
 Individ- och familjeomsorg
	
 Mål och prioriteringar för individ- och familjeomsorg
	
 Insatser inom individ- och familjeomsorg
	
 Individ- och familjeomsorg i Sverige
	
 Socialtjänst 
	
 Mål och prioriteringar för socialtjänst
	
 Så fungerar det
	
 Socialtjänst i Sverige
	
 Socialtjänstfrågor i EU
	
 Äldreomsorg
	
 Mål och prioriteringar för äldreomsorg
	
 Insatser inom äldreomsorg
	
 Äldreomsorg i Sverige
	
 Äldrefrågor i EU
	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se

        Social omsorg och stöd

http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://www.skl.se
http://www.skl.se
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod


Maria Larsson Barn- och äldreminister
Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Mynigheter o d se  Socialdepartementet i området för sjukvård o d

http://www.regeringen.se/sb/d/7484
http://www.regeringen.se/sb/d/7484
http://www.regeringen.se/sb/d/7704
http://www.regeringen.se/sb/d/7704
http://www.regeringen.se/sb/d/7487
http://www.regeringen.se/sb/d/7487
http://www.regeringen.se/sb/d/7699
http://www.regeringen.se/sb/d/7699
http://www.regeringen.se/sb/d/14496
http://www.regeringen.se/sb/d/14496
http://www.regeringen.se/sb/d/16239
http://www.regeringen.se/sb/d/16239
http://www.regeringen.se/sb/d/7743
http://www.regeringen.se/sb/d/7743
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/222158
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/222158
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/70360
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/70360
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/70358
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/70358
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/71704
http://www.regeringen.se/sb/d/7484/a/71704


Utbildning. Forskning. 
(Utbildningsminister)

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning 
och forskning. 
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning 
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars 
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. 
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar. 

Sven Wimnell  3 april 2014:
Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, 
skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och 
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många 
länkar. http.//wimnell.com/omr36-39i.pdf

Utbildning och forskning Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

22 – Utbildning och forskning
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_24_A01BR1401.pdf

22.1 Utbildning – utbildningsnivå

22.2 Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år 1990–2012

22.3 Andel elever i grundskolan med annat modersmål än 
svenska 1978/79–2012/13 

22.4 Övergångsfrekvens till högskolan inom tre år för avgångna 
elever från gymnasieskolans linjer/program1989/90–2008/09 

22.5 Befolkning, 16 år och äldre, efter utbildningsnivå, kön och 
ålder 2012 

22.6 Befolkning, 25–64 år, efter utbildningsinriktning/-nivå samt 
kön 2012 

22.7 Total utbildningskostnad i löpande priser, mnkr, och andel 
av BNP 

22.8 Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och förskoleklass 

22.9 Elever i förskoleklass efter kön, huvudman och 
modersmål .
22.10 Elever och skolor i grundskolan .

22.11 Elever i särskolan 
22.12 Elever i specialskolan 
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22.13 Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2011/12 och har 
behörighet till nationellt program

22.14 Elever i grundskolan med annat modersmål än svenska 

22.15 Svenskundervisning för invandrare efter modersmål, 
födelseland, ålder,utbildning och kön .

22.16 Svenska elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola 
i svenska utlandsskolor 

22.17 Sökande och antagna till gymnasieskolan, höstterminen 
2012 .
22.18 Elever i gymnasieskolan årskurs 1 och 2, den 15 oktober 
2012 
22.19 Elever i gymnasieskolan årskurs 3, den 15 oktober 2012 

22.20 Elever som slutfört gymnasieskolan under läsåret .

22.21 Elever med slutbetyg från gymnasieskolan och andel med 
grundläggande behörighet till universitet och högskolor samt 
genomsnittlig betygspoäng, läsåret 2011/2012 

22.22 Elever vid folkhögskolor 
22.23 Elever i kommunal vuxenutbildning under kalenderåren 

22.24 Högskolenybörjare, nybörjare vid viss högskola, 
registrerade studenter, examina och examinerade personer 
läsåret

2011/2012 per universitet/högskola och kön .

22.25 Examina efter inriktning enligt Svensk utbildningsnomen-
klatur (SUN), examen och kön

22.26 Doktorandnybörjare efter forskningsämnesområde och 
kön

22.27 Doktorander under hösten efter forskningsämnesområde 
och kön 

22.28 Doktorander under hösten efter universitet/högskola och 
kön 

22.29 Doktorsexamina efter forskningsämnesområde och kön.

22.30 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare 22.31 Utgifter för 
forskning och utveckling (FoU) efter utförande sektor, miljoner
kronor, löpande priser

22.32 Utgifter för forskning och utveckling (FoU) efter utförande 
sektor, miljoner kronor, 2011 års priser 

22.33 Utgifter för forskning och utveckling (FoU) på utförande 
sektor och finansieringskällor 2011, miljoner kronor 

22.34 Företagens utgifter för egen utförd FoU efter näringsgren 
2011, mnkr, löpande priser 

22.35 Företagens utgifter, årsverken, personer och personer 
med forskarexamen efter företagsstorlek, 2011 

22.36 Universitets- och högskolesektorns forskning och 
utveckling (FoU)2011, personaldata, FoU-årsverken 

22.37 Universitets- och högskolesektorns forskning och 
utveckling (FoU) 2011, intäkter, miljoner kronor 

22.38 Statliga anslag för forskning och utveckling (FoU) 
fördelade på ändamål, miljoner kronor i löpande priser 
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 Skola och förskola
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Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och 
högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, 
jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.
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Jan BjörklundUtbildningsminister, vice statsminister 

Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Webbutsändningar
Interpellationsfrågor och svar i riksdagen
Reportage
Statssekreterare Bertil Östberg och Peter Honeth

Maria Arnholm Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Webbutsändningar
Reportage
Statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton 

Se även området för jobb

Utbildningsdepartementet. Myndigheter od

Myndigheter inom forskningsområdet
Myndighet inom ungdomspolitiska området
Myndigheter inom utbildningsområdet
Myndigheter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd 
myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom 

statsförvaltningen.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för 
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna 
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Myndigheter inom forskningsområdet
	
 	
 Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser människor 
består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker vid sex regionala 
etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. Beslut från en regional 
etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala 
etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade ärenden vid 
oenighet inom en regional etikprövningsnämnd. Centrala 
etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens 
efterlevnad.
	
 	
 Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som 
bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och 
atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning 
som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men 
bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.
	
 	
 Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. 
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla 
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.
	
 	
 Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna 
svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera 
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forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra 
expeditioner i Arktis och Antarktis. 
	
 	
 Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad nationell och 
internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och 
utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt 
rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största 
delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska 
rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.
	
 	
 Universitetskanslerämbetets webbplats (universitet och 
högskolor)
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Universitetskanslerämbetets webbplats. 
	
 	
 Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den 
huvudsakliga uppgiften är att fördela medel till forskning i konkurrens. 
Vetenskapsrådet ansvarar också för forskningsstrategiska frågor, 
analys, forskningsinformation och forskningskommunikation.
Relaterat  Så styrs statliga myndigheter
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 januari 2005Uppdaterad 28 maj 2013

Myndighet inom ungdomspolitiska området
	
 	
 Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de nationella 
ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. 
Detta genomförs bland annat genom att myndigheten tar fram och 
förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor. Myndigheten ansvarar 
också för att göra uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och 
att utveckla ungdomsperspektivet i statliga myndigheter. Kommuner är 
en viktig målgrupp då myndigheten ska verka för att kommunerna 
utvecklar en ungdomspolitik och stödja utvecklingen av denna. 

Sedan 2012 har myndigheten även fått i uppdrag att stödja regeringen i 
arbetet med frågor som rör det civila samhället. Uppdraget innebär att 
Ungdomsstyrelsen ska ta fram och förmedla kunskap om det civila 
samhällets villkor, sammansättning och utveckling. Ungdomsstyrelsen 
fungerar även som ett stöd i dialogen mellan regeringen och det civila 
samhällets organisationer inom politiken för det civila samhället.
	
 	
 För övrigt fördelar Ungdomsstyrelsen bidrag till bland annat 
ungdomsorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund, 
kvinnoorganisationer och organisationer som samlar hbt-personer. 
Myndigheten fördelar också bidrag för internationellt 
ungdomssamarbete och till projekt som handlar om bland annat arbete 
och utbildning, demokrati och inflytandefrågor, diskriminering och 
jämställdhet samt rasism och extremism.

Relaterat
	
 	
 Politik för det civila samhället

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 11 januari 2011
Uppdaterad 4 juni 2013
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Myndigheter inom utbildningsområdet
Den 1 januari 2013 blev de tre myndigheterna Högskoleverket, Verket 
för högskoleservice och Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet två, Universitetskanslersämbetet och Universitets- 
och högskolerådet.

	
 	
 Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut studiestöd 
till studerande på olika utbildningsnivåer och hanterar återbetalningen 
av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till 
utländska medborgare.
	
 	
 Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja 
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett 
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
	
 	
 Kungl. bibliotekets webbplats
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften 
är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och 
audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbibliotek, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.
	
 	
 Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska 
ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till 
utbildningsanordnarna Vid myndigheten finns en tillsynsenhet som 
granskar och kontrollerar utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar 
också för att analysera arbetsmarknadens behov av 
yrkeshögskoleutbildningar och redovisa de studerandes prestationer 
och sysselsättning efter slutförda studier. Slutligen samordnar och och 
stödjer myndigheten en nationell struktur för validering och är den 
nationella samordningspunkten för EQF - den europeiska 
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

	
 	
 Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en utbildning med 
samisk inriktning och att bidra till att bevara och utveckla det samiska 
språket och den samiska kulturen. Utbildningen bedrivs vid 
sameskolor samt i integrerad samisk undervisning i kommunal 
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill 
hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen ska även främja och utveckla 
läromedel för samisk undervisning och bistå vid uppsökande 
verksamhet bland samer samt informera om sameskolan och samisk 
undervisning i det offentliga skolväsendet.

	
 	
 Skolinspektionens webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för kvalitetsgranskning av 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt 
tillsyn över det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna 
anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen med mera. 
Skolinspektionen ansvarar vidare för så kallad tillståndsprövning av 
fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar om 
godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om 
återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till bidrag. 
Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets 
överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också barn- och 
elevombudet.
	
 	
 Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga 
skolväsendet och för den av det allmänna anordnande 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndighetens 
verksamhet ska främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får 
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet, samt bidra till goda 
förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade 
kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande. Skolverket ska bidra 
till måluppfyllelsen inom utbildningsområdet genom att svara för 
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet, 
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förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen 
samt för vissa styrdokument.
	
 	
 Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd har till uppgift att överpröva vissa 
beslut av skolhuvudmännen som bedöms vara särskilt viktiga för 
enskilda elever. Vilka beslut som får överklagas hos nämnden anges i 
skollagen (2010:800). Genom sin sammansättning av ledamöter har 
nämnden en särskild sakkunskap på skolområdet. Nämndens beslut 
med anledning av ett överklagande dit går inte att överklaga. 
	
 	
 Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade 
stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift att ge 
specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom skolväsendet, främja 
tillgången till anpassade läromedel och fördela statsbidrag till vissa 
utbildningsanordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för den 
statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.
	
 	
 Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har tre huvuduppgifter: att 
bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för 
statistik och uppföljning på högskoleområdet.
	
 	
 Den kvalitetsutvärdering av universitets- och 
högskoleutbildningar som bedrivits inom Högskoleverket fortsätter 
inom UK-ämbetet. Det gäller även arbetet med 
examenstillståndsprövningar och utvärdering av kurser som inte kan 
ingå i en examen samt internationell samverkan.
	
 	
 Ett annat av UK-ämbetets huvuduppdrag är att utöva tillsyn 
över universitet och högskolor i Sverige. Uppdraget har tidigare skötts 
av Högskoleverket. Inom myndigheten ligger även kanslistödet för 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans 
avskiljandenämnd (HAN).
	
 	
 UK-ämbetet ska svara för den officiella statistiken för 
högskoleväsendet, uppföljning och insamling av data inom 
högskoleområdet samt omvärldsanalys - tre uppdrag som fram till nu 
skötts av Högskoleverket. Ett av de huvudsakliga uppdragen inom 

UK-ämbetets uppföljningsansvar blir att följa upp effektiviteten i 
högskolans resursutnyttjande.

	
 	
 Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för uppgifter i fråga 
om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt 
internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.
	
 	
 Myndighetens uppgifter omfattar ansvar för antagningsregler 
och antagning till högskolan, högskoleprovet och information om 
högskolestudier samt bedömning av utländsk utbildning på gymnasial 
och eftergymnasial nivå. Myndigheten är det svenska programkontoret 
för de EU-program och internationella program inom 
utbildningsområdet som regeringen beslutat om och ansvarar för 
information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten 
inom hela utbildningsområdet. Myndigheten ansvarar även för nordisk 
och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän samt utbildning 
inför EU:s uttagningsprov. Dessutom ansvarar myndigheten för 
statistik uppföljning och analys inom sitt område.
	
 	
 Universitets- och högskolerådet arbetar vidare med att 
motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt 
främja breddad rekrytering till högskolan.
	
 	
 Universitet och högskolor på Universitetskanslersämbetets 
webbplats
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Universitetskanslersämbetets webbplats. 
	
 	
 Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har 
till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom 
högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. 
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär 
att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.
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 Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva 
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.
Relaterat
	
 	
 Så styrs statliga myndigheter
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 31 maj 2013

Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden
När regeringen behöver fördjupa sig i en fråga kan en kommitté, ofta 
kallad utredning, eller en särskild utredare tillsättas. Dessa får i 
uppdrag att utreda vissa frågor under en bestämd tid.

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag 
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande 
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång 
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Som riktlinjer för utredningarnas arbete beslutar regeringen om 
kommittédirektiv. Direktiven beskriver uppdraget: talar om vilken 
fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas och när 
utredningen ska vara färdig. Kommittédirektiven registreras 
fortlöpande i Riksdagens databas Dokument. Utredningarna är 
fristående myndigheter.

När en utredning är klar publiceras resultatet av arbetet i en eller flera 
rapporter (betänkanden) i serien Statens offentliga utredningar (SOU). 
Betänkandena ligger ibland till grund för arbetet med en proposition. 
En aktuell förteckning över pågående utredningar finns på Statens 
offentliga utredningars webbplats.

Utbildningsdepartementets kommittéer
Information om Utbildningsdepartementets kommittéer finner du via 
länken här på sidan - Kommittéerna är sorterade efter det år då de 
tillsattes.

Med start från år 2007 publiseras departementets nya kommittédirektiv 
under publikationer här på webbplatsen. Använd gärna sökfunktionen 
för att hitta önskat direktiv.

Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller 
det departement som kommittén hör till. Läs om kommittéerna på 
Statens offentliga utredningars webbplats eller kontakta 
Regeringskansliet, telefon växel 08-405 10 00.
Kommittédirektiv
	
 ▪	
 Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 
2012:01) 20 mars 2014 
	
 ▪	
 Grundskoleutredning 14 mars 2014 
	
 ▪	
 Ett stärkt och självständigt civilsamhälle 13 mars 2014 
	
 ▪	
 Alla kommittédirektiv
Relaterat
	
 	
 Utredningar och kommittéer
Externa länkar
	
 	
 Riksdagens webbplats
	
 	
 Läs mer om Utbildningsdepartementets kommittéer på Statens 
offentliga utredningars webbplats

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 17 mars 2014
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IT. Information, Konst, kultur, 
idrott. 
(IT-minister. 	
 Kultur-	
och idrottsminister)

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning 
och forskning. 
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning 
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars 
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. 
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar. 

Sven Wimnell  3 april 2014:
Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, 
skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och 
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många 
länkar. http.//wimnell.com/omr36-39i.pdf

Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån:

11 – Informations-och kommunikations-
teknik
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_13_A01BR1401.pdf

11.1 Företagens användning av it .

11.2 Privatpersoners användning av datorer och internet 
11.3 Tillgång till dator i hemmet 

11.4 Mobila teletjänster – några förändringar över tiden 

11.5 Andel personer i åldern 16–74 år som använt internet efter 
kön, procent

11.6 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som använt 
internet under första kvartalet 2012

11.7 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
perioden april 2011 – mars 2012, hämtat information från
myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat 
bruk 
11.8 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som under 
första kvartalet 2012 använt internet för privat bruk för att
chatta, blogga, göra inlägg på sociala nätverkssajter/
diskussionsforum eller använt snabbmeddelanden
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11.9 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-
sektorn 2011 

11.10 Företagens utgifter för inköp avdata-,   och mjukvara 
2012, miljoner kronor

11.11 Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och 
telekommunikationsutrustning 2012, miljoner kronor

11.12 It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön 2011 

Kultur och fritid Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån;

23 – Kultur och fritid
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_25_A01BR1401.pdf

23.1 Musikbranschen

23.2 Bokläsning 

23.3 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund 1985–
2012 

23.4 Folkbibliotek, bio och studiecirklar – trender 

23.5 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om 
minst en vecka 2012,procent 

23.6 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, 
mnkr 

23.7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, 
löpande priser 

23.8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2012

23.9 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 2012 

23.10 Folkbibliotek

23.11 Studiecirklar 

23.12 Studieförbundens kulturprogram 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_25_A01BR1401.pdf
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23.13 Museer 2012 

23.14 Bokproduktion, översikt .

23.15 Bokproduktion per deweyklassning

23.16 Dagstidningar 

23.17 Tidskrifter 

23.18 Genomsnittligt antal betalda TVavgifter under året

23.19 Biografer, biografbesökare och filmer 

23.21 Antal idrottsföreningar och utövade idrotter 

23.22 Idrottsföreningar efter specialidrottsförbund den 1 januari

23.23 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om 
minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort
någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 2012, 
procent 

23.24 Personer 16 år och äldre som ägnat sig åt bokläsning och 
lyssnat på talböcker 2012, procent 

23.25 Personer 16 år och äldre som under de senaste 12 
månaderna 2012 strövat i skog och mark, procent 

Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån;

25 – Medelsvensson och topplistor
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_27_A01BR1401.pdf

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_27_A01BR1401.pdf

25.1 Medelsvensson 

25.2 Populära namn 

25.3 Födda 2012 efter månad och veckodag

25.4 Flicknamn år 2012 

25.5 Pojknamn år 2012 

25.6 Kvinnonamn 2012 

25.7 Mansnamn 2012 

25.8 Efternamn 2012 

25.9 Medelålder för förstagångsföräldrar

25.10 Andel hushåll med hund eller katt 2012 

25.11 Vanligaste namnen som gavs till hund och katt 2012 

25.12 De 20 största yrkena för kvinnor. Anställda 16–64 år efter 
antal, 2011
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25.13 De 20 största yrkena för män. Anställda 16–64 år efter 
antal, 2011 

25.14 Yrken med högst medelålder för kvinnor. Anställda 16–64 
år, 2011 

25.15 Yrken med högst medelålder för män. Anställda 16–64 år, 
2011 

25.16 Yrken med högst genomsnittlig månadslön 2012 

25.17 Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2012 

25.18 Högst och lägst skattesats 2013 samt högst och lägst 
skatteunderlag enligt 2012 års taxering 

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

	
 Anna-Karin Hatt. It- och energiminister
	
 Ansvarsområden
	
 Informationssamhället
	
 Informationssamhället i statens budget
	
 Digitala agendan
	
 E-förvaltningen
	
 Sverige ska ha bredband i världsklass
	
 Telekom
	
 Postmarknaden
	
 Internet
	
 Säker kommunikation
	
 Internationell IT-politik
	
 Utredningar, förslag och remisser

	
 Lena Adelsohn Liljeroth. Kultur- och idrottsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Kultur
	
 Aktuella satsningar inom kulturområdet
	
 Barn- och ungdomskultur
	
 Bildkonst, arkitektur, form och design
	
 Det civila samhället inom kulturområdet
	
 Forskning inom kulturområdet
	
 Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet
	
 Internationellt samarbete
	
 Jämställdheten ska öka inom kulturen
	
 Kultur och hälsa
	
 Kulturmiljö
	
 Litteraturen, läsandet och språket
	
 Museer och utställningar

http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


	
 Teater, dans och musik
	
 Medier
	
 Radio och tv
	
 Radio- och tv-lagen
	
 Myndigheten för radio och tv
	
 Radio och TV i allmänhetens tjänst
	
 Kriminalisering av privat olovlig hantering av 
	
 avkodningsutrustning
	
 Frågor och svar om övergång till digitalradio
	
 Dagspress
	
 Presstöd
	
 Taltidningsstöd
	
 Film
	
 Digitalisering av biografer
	
 Filmavtalet
	
 Stöd till unga kvinnors filmskapande
	
 Stärka och skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan
	
 Internationellt samarbete inom medieområdet
	
 Idrott
	
 Aktuella satsningar inom idrottsområdet
	
 Idrottslyftet - en satsning på svensk idrott
	
 Arbete mot dopning
	
 Barnidrott
	
 Barnidrott
	
 Elitsatsning
	
 Supporterkultur
	
 Internationellt samarbete inom idrottsområdet
	
 Internationella idrottsevenemang

	
 Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
	
 Trossamfund (Ingår i området för kultur o d)

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
	
 eSamhället
	
 Kultur och fritid

Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Näringsdepartementet

Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelande
Debattartiklar
Tal
Statssekreterare Daniel Johansson

Myndigheter od se Näringsdepartementet i området för näringar
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Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.
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Myndigheter och bolag, stiftelser med flera inom 
Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd 
myndigheter, bolag och stiftelser.

Myndigheter
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och 
utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för 
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna 
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Det 
grundläggande dokumentet för regeringens styrning av myndigheter 
utgörs av myndighetens instruktion. Regleringsbrevet utgör ett 
komplement till instruktionen.

Bolag
Staten äger och förvaltar bolag inom en rad olika 
verksamhetsområden. Regeringens övergripande mål för förvaltningen 
är att skapa värde och att uttryckta samhällsintressen infrias. Som 
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av 
staten. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av 
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för bolagen som hör till 
Kulturdepartementet.
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Stiftelse
En stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss 
egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med 
statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av 
staten. Regeringen har även i uppdrag att utse styrelseledamöter i ett 
antal stiftelser. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av 
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för stiftelserna som hör till 
Kulturdepartementet.
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Myndigheter inom kulturområdet
	
 	
 Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt 
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande 
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde 
och rättigheter.
	
 	
 Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva 
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida 
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna 
kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i 

internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten 
finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
	
 	
 Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, 
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar 
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, 
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig 
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
	
 	
 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museets webbplats
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska 
utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och 
upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser 
statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - 
slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en 
högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre 
århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget 
hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 
1900.
	
 	
 Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida 
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell 
förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som 
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.
	
 	
 Myndigheten för kulturanalys webbplats
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i 
de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa 
effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I 
uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och 
inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.
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 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes 
webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja 
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska 
särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med 
den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för 
konstnärlig och kulturell förnyelse.
	
 	
 Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning 
om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och 
utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. 
Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, 
molekylärsystematik och isotopgeologi.
	
 	
 Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige 
genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella 
som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del av 
arbetet är information, utbildning och samordning för 
hemslöjdskonsulentersverksamheten. Nämnden har sitt kansli i lokaler 
hos Tillväxtverket i centrala Stockholm.
	
 	
 Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en central förvaltningsmyndighet för 
frågor om kulturarv och kulturmiljö. Myndigheten har det 
övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, 
kommuner och allmänhet verka för att kulturarvet bevaras, används 
och utvecklas.
	
 	
 Riksarkivets webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor. Riksarkivets 
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, 
vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall 
också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om 
Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala 
statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, 
Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. 

Stadsarkivet i Stockholm och Värmlandsarkiv i Karlstad fullgör 
uppgifter som landsarkiv.
	
 	
 Riksutställningars webbplats
Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar 
utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.
	
 	
 Statens centrum för arkitektur och designs webbplats
Statens centrum för arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseet) har 
till uppgift att stärka kunskapen om och främja intresset för 
arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för 
individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en 
nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska 
driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och 
debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och 
designens ställning i samhället.
	
 	
 Statens centrum för arkitektur och design ska verka för att de 
mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design 
uppnås. Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på 
området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. 
Som statligt centralmuseum för arkitektur ska myndigheten vårda, 
förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de 
samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna 
tillgängliga för allmänheten.
	
 	
 Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja 
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets 
roll i samhällsutvecklingen. De två museer som hör till myndigheten är 
Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.
	
 	
 Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och 
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och 
samtiden. De tre museer som hör till myndigheten är Historiska 
museet, Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum och 
Tumba bruksmuseum. Historiska museets samlingar består av 
arkeologiska föremål från Sverige och svensk kyrkokonst.
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 Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som 
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även 
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar 
om den offentliga konsten i samhället.
	
 	
 Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet 
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, 
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, 
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet 
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för 
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.
	
 	
 Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens 
museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara 
och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det 
maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, 
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.
	
 	
 Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och 
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja 
närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former 
utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga 
samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för 
världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens 
ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, 
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt 
Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och 
administration är också placerade i Göteborg.
	
 	
 Statens musikverks webbplats
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela 
landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. 
Myndigheten ska också understödja utvecklingen av ett professionellt 
musikliv. Det innebär att myndigheten ska vara en resurs för 

musiklivet genom att ta till vara initiativ från musiklivet, koordinera 
och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt vara en 
nationell part vid internationellt samarbete. Statens musikverk ska 
även dokumentera, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra 
teaterns, dansens och musikens kulturarv.
	
 	
 Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till 
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom 
bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och 
översättarpenningar, dels till stipendier med mera.
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Myndigheter inom medieområdet
	
 	
 Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och 
registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv 
och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor om utgivningsbevis. 
Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom 
myndigheten som prövar om innehållet i radio- och tv-program följer 
de regler som finns för sändningarna.
	
 	
 Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd 
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.
	
 	
 Statens medieråds webbplats
Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig 
mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. 
Statens medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är 
avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.
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 Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med 
landets bibliotek arbeta för att personer med funktionsnedsättning får 
tillgång till litteratur. MTM har ett specifikt uppdrag att framställa och 
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, och inom sitt 
verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och 
organisationer. MTM ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för 
försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på 
punktskrift. Inom myndigheten finns taltidningsnämnden, som har till 
uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom att 
lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar. Taltidningsnämnden 
är ett särskilt beslutsorgan inom MTM.
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Bolag inom Kulturdepartementets områden
	
 	
 Bolag inom kulturområdet
	
 	
 Kungliga Dramatiska Teatern AB
	
 	
 Kungliga Operan AB
	
 	
 Voksenåsen A/S 
	
 	
 Bolag inom medieområdet
	
 	
 Sveriges Radio AB
	
 	
 Sveriges Television AB
	
 	
 Sveriges Utbildningsradio AB
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Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets områden
	
 	
 Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) 
Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se
	
 	
 Bildmuseet 
Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 50 00, Fax: 090-786 77 33, E-post: 
info@bildmuseet.umu.se
	
 	
 Judiska Museet i Stockholm 
Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-557 735 60, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-
museet.se
	
 	
 Kungliga Akademien för de fria konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24
	
 	
 Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, E-post: adm@musakad.se
	
 	
 Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se
	
 	
 Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och 
Kommunikationsforskning) 
Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-786 00 00, Fax: 031-786 46 55 E-post: info@nordicom.gu.se
	
 	
 Riksförbundet Sveriges museer
Postadress: Riksförbundet Sveriges museer, Kyrkogatan 16 A, 371 32 
Karlskrona Tfn: 0708-11 60 40
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 Riksteatern
Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se
	
 	
 Röhsska museet för konsthanverk och design
Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: 
info.designmuseum@kultur.goteborg.se
	
 	
 Stiftelsen Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com
	
 	
 Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: info@arbark.se
	
 	
 Stiftelsen Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post: 
info@arbetetsmuseum.se
	
 	
 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö, Tfn: 
08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se
	
 	
 Stiftelsen Dansens Hus
Barnhusgatan 14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se
	
 	
 Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseet
Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, E-post: info@dansmuseet.se
	
 	
 Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104 
65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post: 
sverigesteatermuseum@dtm.se 

	
 	
 Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum 
för lättläst
Långholmsgatan 27-29. Postadress: Box 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se
	
 	
 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna 
Tfn: 073-829 91 45, E-post: info@sfmv.se
	
 	
 Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd
c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se
	
 	
 Stiftelsen Nordiska museet
Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 546 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: 
nordiska@nordiskamuseet.se
	
 	
 Stiftelsen Skansen
Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, E-post: info@skansen.se
	
 	
 Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: registrator@sfi.se
	
 	
 Stiftelsen Tekniska museet
Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93 
Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post: 
info@tekniskamuseet.se
	
 	
 Stiftelsen Thielska galleriet
Sjötullsbacken 8, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, E-post: info@thielska-galleriet.se
	
 	
 Strindbergsmuseet 
Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm 
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post: 
fornamn@strindbergsmuseet.se
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 Sveriges författarfond
Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se
	
 	
 Zornsamlingarna
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se
	
 	
 August Abrahamsons stiftelse, Nääs
Nääs slott, 448 92 Floda
Tfn: 0302-318 39, Fax 0302-304 44, E-post: info@naas.se

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 14 januari 2013

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister 
Socialdepartementet

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för bla : 
Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan dem. 
Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att 
bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av 
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Myndigheter o d se  Socialdepartementet i området för sjukvård o d
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Jobb. 
(Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar. 

Arbetsmarknad Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

12 – Arbetsmarknad
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_14_A01BR1401.pdf

12.1 Löner 

12.2 Arbetsmarknad 

12.3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 

12.4 Personer berörda av varsel om uppsägning 1991–2012 

12.5 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 10 
dagars varaktighet 1992–2012 

12.6 Andelar arbetslösa september 2012 – augusti 2013 bland 
ungdomar (15–24 år) och totalt (15–74 år), säsongrensade data 

12.7 Befolkning efter arbetskraftstillhörighet, 1 000-tal 

12.8 Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15–74 
år efter arbetskraftstillhörighet och kön 2012

12.9 Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftstillhörighet samt 
efter kön och utbildningsnivå 2012 

12.10 Sysselsatta efter näringsgren (SNI 2007), 1 000-tal 

12.11 Sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden, 
överenskommen arbetstid per vecka, kön och ålder 2012 
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12.12 Anställda (exkl. tjänstlediga) inom offentlig sektor, 1 000-
tal 

12.13 Anställda efter sektor, länsvis, 1:a kvartalet 2013 

12.14 Arbetsmiljö för sysselsatta 2011 fördelade efter kön och 
ålder, procent 

12.15 Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 
arbetssjukdomar. Arbetstagare och egenföretagare 

12.16 Andel deltagare i befolkningen 25–64 år i formell eller 
icke-formell utbildning, icke-formell utbildning samt 
personalutbildning fördelat på kön, ålder, utbildningsnivå och
huvudsaklig sysselsättning, procent 

12.17 Andel av befolkningen i ålder 25–64 år med arbete som 
huvudsaklig sysselsättning som deltagit i personalutbildning
2012 fördelat på näringsgren, procent.

12.18 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI 
2007) i november 2011, länsvis, enligt indelningen den 1 januari 
2012

12.19 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI 
2007) i kombination med kön och yrkesställning i november 
2011 

12.20 Förvärvsarbetande anställda i åldern 16–64 år efter yrke 
(SSYK 96) i kombination med kön 2011 

12.21 Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) i genomsnitt 
per vecka för personer i arbete, miljoner 

12.22 Personer berörda av varsel om uppsägning inom olika 
näringsgrenar (SNI 2007) 

12.23 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 
10 dagars varaktighet

12.24 Arbetsförmedlingen, utgifter, miljoner kronor 

12.25 Arbetslöshetskassor, medlemsantal och förmåner den 31
december .

12.26 Arbetslöshetskassor, verksamhet

12.27 Svenskt Näringsliv/Arbetsgivarförbund och 
Branschföreningar, anslutna arbetsgivarförbund och
branschföreningar den 25 september 2013 

12.28 Vissa fackliga organisationer, anslutna medlemmar den 
31 december 2012 

12.29 Arbetsinställelser, lovliga och olovliga, inom olika 
näringsgrenar (SNI 92)

12.30 Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor, 
kronor 

12.31 Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå och kön, 
kronor

12.32 Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat 
sektor, kronor 
12.33 Statlig sektor – genomsnittlig månadslön efter 
näringsgren, kronor 

12.34 Genomsnittlig månadslön efter sektor och kön .
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Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik, 
arbetslivpolitik, diskriminerings- och integrationsfrågor samt frågor 
om urban utveckling.

Ansvarsområden
Arbetsliv
Arbetsmarknad
Integration
Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Svenskt medborgarskap
Minoritetspolitik

Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
Arbetet i EU
Budget
Frågor och svar om Budget 2014
Kalendarium
Kommittéer
Kontaktinformation
Myndigheter
Organisation
Remisser
Regelförenkling

Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsminister 
Ansvarsområden
CV
Intervjuer och reportage
Pressmeddelanden
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen

Statssekreterare Christina Ramm-Ericson - CV

Erik Ullenhag Integrationsminister
Se området för Integrtion

Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheter od

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till 
Arbetsmarknadsdepartementet hör 12 myndigheter, varav en domstol.

	
 	
 Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva 
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00
	
 	
 Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så 
att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om 
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör 
tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser. 
112 79 Stockholm
Telefon 08-730 90 00
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 Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten 
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av före detta 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder. 
113 99 Stockholm 
Telefon 08-508 801 00
	
 	
 Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på 
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering 
och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor 
arbetar för att förebygga diskriminering.
Box 3686, 103 59 Stockholm 
Telefon 08-120 20 700

	
 	
 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar 
Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, 
företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen 
samt handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som 
söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00
	
 	
 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: 
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av 
arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på 
arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70
	
 	
 Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i 

uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är 
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken. 
Box 1236, 111 82 Stockholm 
Telefon 08-545 292 40
	
 	
 Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd 
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda 
(1987:1245) och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
	
 	
 Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om 
vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara 
Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer 
som kan initiera ett ärende hos nämnden.
Box 2066, 103 12 Stockholm
Telefon 08-561 666 68
	
 	
 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-
rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens 
program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap 
för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-
rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program. 
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 020-33 33 90

	
 	
 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge 
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar 
(1949:345).
Nämnden nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 
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Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
	
 	
 Svenska ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för 
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den svenska ILO-kommittén är 
regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bland annat vid 
utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt 
tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
Svenska ILO-kommittén nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
Relaterat
	
 	
 Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	
 	
 Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 december 2006
Uppdaterad 26 juni 2012

Arbetsmarknadsdepartementets kommittéer
Inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde finns ett antal 

pågående kommittéer.

Information om Arbetsmarknadsdepartementets pågående och 
avslutade kommittéer finner du via länken till höger - "Statens 
offentliga utredningar".

Vad är en kommitté?
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 

och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett 

beslutsunderlag kan tas fram. Det kan till exempel handla om 
stora övergripande avgöranden som kommer att påverka det 
svenska samhället under lång tid, eller om tekniskt komplicerade 
frågor.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning 
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté 
belyser en fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen 
lämnar. Direktiven talar om vilken fråga som ska utredas, vilka 
problem som ska lösas och när utredningen ska vara färdig.

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden 
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller 

det departement som kommittén hör till. Ring till 
Regeringskansliet, telefon växel 08-405 10 00. 

Relaterat
	
 	
 Läs mer om statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	
 	
 Statens offentliga utredningar

Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 december 2006
Uppdaterad 17 mars 2014

http://svenskailo-kommitten.se/
http://svenskailo-kommitten.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/2462
http://www.regeringen.se/sb/d/2462
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=73993&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=73993&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/sb/d/2461
http://www.regeringen.se/sb/d/2461
http://www.sou.gov.se/
http://www.sou.gov.se/
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=73993&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=73993&m=popup&l=sv


Maria Arnholm Jämställdhets- och bitr. 
utbildningsminister
Utbildningsdepartementet

Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Webbutsändningar
Reportage
Statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton 

Myndigheter o d se Utbildningsdepartementet i området för utbildning 
och forskning

http://www.regeringen.se/sb/d/17098
http://www.regeringen.se/sb/d/17098
http://www.regeringen.se/sb/d/17098
http://www.regeringen.se/sb/d/17098
http://www.regeringen.se/sb/d/17098/a/207551
http://www.regeringen.se/sb/d/17098/a/207551
http://www.regeringen.se/sb/d/17098/a/207554
http://www.regeringen.se/sb/d/17098/a/207554
http://www.regeringen.se/sb/d/17105
http://www.regeringen.se/sb/d/17105
http://www.regeringen.se/sb/d/17107
http://www.regeringen.se/sb/d/17107
http://www.regeringen.se/sb/d/17108
http://www.regeringen.se/sb/d/17108
http://www.regeringen.se/sb/d/17109
http://www.regeringen.se/sb/d/17109
http://www.regeringen.se/sb/d/17113
http://www.regeringen.se/sb/d/17113
http://www.regeringen.se/sb/d/17116
http://www.regeringen.se/sb/d/17116


Näringar 
(Näringsminister)

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar. 

Näringsverksamhet Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

6 – Näringsverksamhet
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_08_A01BR1401.pdf

6.1 Näringsverksamhet

6.2 Industrins investeringar 1996–2012, miljarder kronor i 2008 
års priser .

6.3 Industrins kapacitetsutnyttjande 1:a kv. 1990 – 2:a kv. 2013, 
procent

6.4 Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem 1978–
2012 efter gästernas hemland 

6.5 Aktiebolag, ny- och avregistrerade under åren 1970–2012

6.7 Tingsrätter: beslutade företagskonkurser1982–2012 

6.8 Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade 
nomenklaturen (KN) 

6.9 Produktionens saluvärde efter
näringsgren, miljoner kronor 

6.10 Företag efter näringsgren enligt SNI 2007 och juridisk form 
2012
6.11 Anställda efter företagets näringsgren enligt SNI 2007 och 
juridisk form 2012 
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6.12 Arbetsställen efter län och storleksklass i november 2012

6.13 Ekonomiska basfakta för företagen i näringslivet, totalt och 
efter bransch enligt SNI 2007, 2011, miljoner kronor

6.14 Kommunägda företag efter verksamhetsområde m.m. den 
31 december 

6.15 Aktiebolag 

6.16 Näringslivsregistret, nyregistrerade bolag 2012, länsvis

6.17 Patent 

6.18 Belagda hotellrum efter målgrupp 2012 

6.19 Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter, övernattande 
gäster efter hemland 2012

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	
 Näringar (Näringsminister)

	
 Annie Lööf. Näringsminister
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 Sveriges kommuner och landsting http://www.skl.se
! Företagsklimat och näringsliv
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Näringsdepartementet
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör 
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt 
regional utveckling.

Ansvarsområden
Energipolitik
It-politik
Näringspolitik
Regional tillväxt
Transporter och infrastruktur
Turism

Näringsdepartementet
Nyhetsartiklar
Ansvarsområden
Mål
Budget
Organisation
Arbetet i EU
Kommittéer
Myndigheter
Synpunkter, idéer och frågor
Remisser
Kalendarium
Kontaktinformation

Annie Lööf Näringsminister 

Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelanden
Debattartiklar

Kommentarer och uttalanden
Statssekreterare Håkan Ekengren och Marita Ljung

Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister 
Se transportpolitik

Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Se IT-politik och Hushållspolitik

Näringsdepartementet. Myndigheter od
Myndigheter
Affärsverk
Domstolar

Näringsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till 
Näringsdepartementet hör 23 myndigheter, varav fyra affärsverk och 
en domstol.

	
 	
 Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och 
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, 
registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. 
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och 
registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
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 E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och samordna 
elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den 
offentliga förvaltningens e-tjänster. Nämnden bildades den 1 januari 
2011. 
	
 	
 Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom 
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och 
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte 
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
	
 	
 Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över 
naturgasmarknaden m.m.
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se
	
 	
 Konkurrensverket, KKV
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i 
privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en 
effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och 
marknadens aktörer. Konkurrensverket arbetar med lagtillämpning och 
tillsyn, förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt arbete 
och samverkan inom sina områden.
103 85 Stockholm 
Telefon 08-700 16 00 
E-post: konkurrensverket@kkv.se
	
 	
 Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger 
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom: 
Näringsdepartementet

103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
	
 	
 Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, 
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se
	
 	
 Patentombudsnämnden
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för patentombud. 
Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och 
ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över 
patentombuden.
Box 46
851 02 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
	
 	
 Post- och telestyrelsen, PTS
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål 
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM 
Telefon 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se
	
 	
 Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver 
forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi 
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. 
Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av 
elcertifikatsystemet.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
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Telefon 016-544 20 00
E-post: registrator@energimyndigheten.se
	
 	
 Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att 
bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och 
transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår 
analyser av transportsektorns effekter på miljön och 
energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping
Telefon 013-20 40 00
E-post: vti@vti.se
	
 	
 Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, 
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för 
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter 
att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se
	
 	
 Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har 
störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i 
fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar 
med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och 
internationellt perspektiv. 
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 010-447 44 00 
E-post: info@tillvaxtanalys.se
	
 	
 Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket 
ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och 
Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell 

och offentlig service.
Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
	
 	
 Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor 
inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera 
åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. 
Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar 
samt för den officiella statistiken inom området transporter och 
kommunikation. 
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se
	
 	
 Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade 
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, 
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll 
av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med 
utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar 
för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt 
och långsiktigt hållbart transportsystem.
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
	
 	
 Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög 
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, 
sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta fram regler och 
se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare följer 
dem. Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och huvudkontoret 
är placerat i Norrköping.
601 73 Norrköping 
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
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 Verket för innovationssystem, Vinnova
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av 
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena 
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom 
finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se
Relaterat
	
 	
 Myndigheter
Externa länkar
	
 	
 Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats
Näringsdepartementet (e-post till departementet)

Näringsdepartementets kommittéer
Information om Näringsdepartementets pågående och avslutade 
kommittéer finner du via länken till höger - "Näringsdepartementets 
kommittéer".

Vad är en kommitté?
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag 
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande 
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång 
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning 
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en 
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven 
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas 
och när utredningen ska vara färdig.

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden 
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté. 
Relaterat
	
 	
 Mer om statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	
 	
 Alla departements kommittéer: Statens offentliga utredningar

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 17 mars 2014

Näringsdepartementets affärsverk
Till Näringsdepartementets myndigheter hör fyra affärsverk. 
Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av staten. 
Regeringen har direktivrätt gentemot affärsverken och verken har 
lydnadsplikt i förhållande till regeringen på samma sätt som en 
myndighet. Ett affärsverk finansierar sin verksamhet med intäkter från 
de tjänster och produkter det tillhandahåller.

	
 	
 Luftfartsverket, LFV
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv 
och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. 
601 79 Norrköping 
Telefon 011-19 20 00
E-post: lfv@lfv.se
	
 	
 Sjöfartsverket
Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. 
Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att 
sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga 
svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. 
Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska 
fartyg samt att sjöfarten ska bli mer miljöanpassad.
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601 78 Norrköping
Telefon 011-19 10 00
E-post: hk@sjofartsverket.se
	
 	
 Statens järnvägar
Statens järnvägar är ett affärsverk som förvaltar den egendom och 
ansvarar för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i 
Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag 
vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över 
till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet har 
följande uppgifter:
- förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
- fordonsförvaltning
- administration och avveckling av diverse åtaganden, ex personal, 
fastigheter, arkiv m.m
Box 1153
111 81 Stockholm
Telefon 08-762 32 00
E-post: info@statensjarnvagar.se
	
 	
 Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret 
för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att 
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar 
driftsäkert. Svenska kraftnät är också systemansvarig för 
naturgasmarknaden.
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Telefon 08-475 80 00
E-post: registrator@svk.se

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 7 januari 2014

Näringsdepartementets domstol
Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

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

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 8 november 2010
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Handel. 
(Handelsminister)

Handel med varor och tjänster Statistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån:

9 – Handel med varor och tjänster
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_11_A01BR1401.pdf

9.1 Handel med varor och tjänster

9.2 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln 

9.3 Bytesbalans, netto, miljarder kronor 1995–2012

9.4 Varuexport och varuimport: de fem värdemässigt största 
marknaderna 2012 

9.5 Export, import och handelsnetto, varor, miljarder kronor, 
löpande priser, trend januari 1990 – juni 2013 

9.6 Detaljhandelns försäljning, egentlig detaljhandel. 
Systembolaget och apoteken exkluderade 1956–2012 

9.7 Sveriges betalningsbalans, netto, miljarder kronor 

9.8 Total varuexport (fob) och varuimport (cif) i löpande priser 

9.9 Varuimport från avsändningsland efter varugrupp enligt 
SITC, Rev. 4, 2012, miljoner kronor 

9.10 Varuimport från EU-länder och övriga länder efter 
importvärdets storlek, miljoner kronor 
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9.11 Varuexport efter handelspartner och varugrupp enligt SITC, 
Rev. 4, 2012, miljoner kronor 

9.12 Varuexport till EU-länder och övriga länder efter 
exportvärdets storlek, miljoner kronor 

9.13 Detaljhandel, hotell och restauranger 2012, antal 
arbetsställen och omsättning, miljoner kronor

9.14 Dagligvaruhandelns omsättning i löpande priser samt antal 
butiker, miljoner kronor 

9.15 Registrerad försäljning av alkoholdrycker, uttryckt i 
kvantitet (tusental liter) och värde (miljoner kronor inkl. moms). 
1995–2012 

9.16 Antal försäljningsställen av alkoholdrycker, detaljhandel 
och stadigvarande serveringstillstånd den 31 december 
respektive år. 1995–2012

9.17 Registrerad försäljning av alkoholdrycker, uttryckt i liter och 
liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 2006–2012 

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

 Handel. (Handelsminister)

	
 Ewa Björling. Handels- och nordisk samarbetsminister
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 OECD:s vägledning för företag verksamma i områden med 
	
 svaga regeringar
	
 OECD:s arbete mot korruption
	
 OECD:s investeringspolicy
	
 Hållbart företagande (CSR)
	
 Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
	
 Sveriges främjandepolitik
	
 Sverigebilden
	
 Exportfrämjande
	
 Investeringsfrämjande
	
 Näringslivsfrämjarna
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 investeringsfrämjande
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 SymbioCity
	
 Den inre marknaden
	
 Fri rörlighet för varor
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 Fri rörlighet för personer
	
 Snus
	
 Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete
	
 Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013
	
 Svenskt samordningsansvar för nordiskt-baltiskt samarbete 
	
 2013
	
 Svenskt samordningsansvar för nordiskt utrikes- och 
	
 säkerhetspolitiskt samarbete 2013

	
 Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister	

	
 Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)

Ewa Björling Handels- och nordisk 
samarbetsminister
Utrikesdepartementet

Webb-TV
Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelanden
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Handelsministerns nyhetsbrev
Resursrika Norrland
Projekt Kosmopolit
Exportera mera
Framtidsjobbsturnén
Främjarkalender
TTIP
Debattartiklar
Tal
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare

Myndigheter se Utrikesdepartemente i området för utrikespolitik 
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Stefan Attefall Civil- och bostadsminister 
Socialdepartementet

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Ansvarsområden bl a:
	
 	
 Offentlig upphandling
Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters fria 
rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska företag nya 
affärsmöjligheter. Genom att använda sig av konkurrens mellan 
företag kan den offentliga sektorn skapa mera värde för 
skattepengarna.

Myndigheter o d se  Socialdepartementet i området för sjukvård o d
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Migration. Integration. 
(Integrationsminister. 	
Migrationsminister)

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	
 Migration. Integration. 
	
 (Integrationsminister. 	
Migrationsminister)
	
 Tobias Billström. Migrationsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Migrations- och asylpolitik
	
 Budget för migrationspolitiken 2014
	
 Asyl
	
 Barn i asylprocessen
	
 Ensamkommande barn
	
 Gemensamt europeiskt asylsystem
	
 Mottagande av asylsökande
	
 Vidarebosättning
	
 Återvändande från Sverige
	
 Migration
	
 Arbetskraftsinvandring
	
 Anhöriginvandring
	
 Övrig invandring
	
 Internationellt samarbete inom migration och asyl
	
 	
 Globala forumet för migration och utveckling, 
	
 GFMD

	
 	
 Cirkulär migration och utveckling
	
 	
 Migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser
	
 	
 Migration och utveckling
	
 	
 Samarbetsprocesser och forum för dialog inom 
	
 migrationsområdet

	
 	
 Övrigt internationellt samarbete
	
 Viseringsfrågor
	
 Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik
	
 Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet 
	
 (Ingår i området för EU)

http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


	
 Erik Ullenhag. Integrationsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Integration
	
 Mål och budget för integrationspolitiken
	
 Satsningar i Budgeten för 2014
	
 EU-projektet Good Relations
	
 Vanliga påståenden om invandring
	
 Urban utveckling
	
 Tankar om integration
	
 Diskrimineringsfrågor
	
 Mål och budget för politik mot diskriminering
	
 Satsningar i Budgeten för 2014
	
 Homo- bisexuella och transpersoners rättigheter
	
 Diskrimineringslagen
	
 Regeringskansliet på Pride 2013
	
 Folkrätt och mänskliga rättigheter
	
 Folkrätt
	
 Mänskliga rättigheter
	
 Friheten på nätet
	
 Asyl, migration och integration
	
 Svenskt medborgarskap
	
 Migrations- och asylpolitik
	
 Information om viseringar (visum)
	
 Ta vara på kompetensen!
	
 Minoritetspolitik
	
 Mål och budget för minoritetspolitiken
	
 Stärkta minoritetsrättigheter
	
 Tydligare myndighetsansvar
	
 Ökat inflytande
	
 Stärkta minoritetsspråk
	
 Romastrategin
	
 Säkerhet för den judiska minoriteten
	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se 
	
 Integration

Tobias Billström Migrationsminister
Justitiedepartementet

Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Intervjuer och reportage

Myndigheter  o d se justitiedepartementet i området  för juridik

http://www.skl.se
http://www.skl.se
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http://www.regeringen.se/sb/d/7385/a/71178
http://www.regeringen.se/sb/d/7385/a/71178
http://www.regeringen.se/sb/d/7385/a/112968
http://www.regeringen.se/sb/d/7385/a/112968
http://www.regeringen.se/sb/d/10456
http://www.regeringen.se/sb/d/10456


Erik Ullenhag Integrationsminister
Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarsområden
CV
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Intervjuer och reportage
Kommentarer
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden

Myndigheter od se Arbetsmarknadsdepartementet i området för jobb

http://www.regeringen.se/sb/d/13490
http://www.regeringen.se/sb/d/13490
http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/155711
http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/155711
http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/161538
http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/161538
http://www.regeringen.se/sb/d/13749
http://www.regeringen.se/sb/d/13749
http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/189202
http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/189202
http://www.regeringen.se/sb/d/13817
http://www.regeringen.se/sb/d/13817
http://www.regeringen.se/sb/d/15242
http://www.regeringen.se/sb/d/15242
http://www.regeringen.se/sb/d/16608
http://www.regeringen.se/sb/d/16608
http://www.regeringen.se/sb/d/14372
http://www.regeringen.se/sb/d/14372
http://www.regeringen.se/sb/d/15396
http://www.regeringen.se/sb/d/15396


Polisen. Brott. Kriminalvård. 
(Justitieminister, del)

Rättsväsende Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

21 – Rättsväsende
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_23_A01BR1401.pdf

21.1 Rättsväsende

21.2 Återfall i brott 

21.3 Brott mot enskilda personer

21.4 Personer som utsatts för brott mot enskild person 2011, 
andel inom respektive åldersgrupp i befolkningen 

21.5 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt 
bostadsområde sen kväll 2012, procent 

21.6 Anmälda brott åren 1950–2012 

21.7 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem län 
med högst respektive lägst frekvens 2012 

21.8 Uppklaringsprocent åren 1950–2012 

21.9 Lagföringsbeslut efter lagföringstyp 1975–2012 

21.10 Utsatta för brott mot enskild person 2011 i olika grupper, 
procent 
21.11 Anmälda brott 

21.12 Anmälda brott 2012, länsvis 

21.13 Personuppklaringsprocent efter brottstyp 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_23_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_23_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_23_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_23_A01BR1401.pdf


21.14 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid 
brottet och kön, 2012 

21.15 Lagföringsbeslut efter huvudbrott

21.16 Lagföringsbeslut efter huvudbrott och lagföringstyp 2012 

21.17 Andel återfall inom 1, 2 och 3 år av samtliga personer 
med en ingångshändelse, efter ålder 

21.18 Personer med en ingångshändelse och andel som 
återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare lagföringar 
under 5-årsperioden före ingångshändelsen 

21.19 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt intensivöver-
vakning, nyintagna 

21.20 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård, 
genomsnittligt antal personer 

21.21 Omhändertaganden av berusade personer 

21.22 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

21.23 Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

21.24 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden 

21.25 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.

21.26 Lantmäteriet, registrerade inskrivningsärenden 

21.27 Hovrätter, inkomna mål 

21.28 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd 

21.29 Nådeansökningar 

21.30 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor 

21.31 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden 

21.32 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden 

21.33 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter 



Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	
 Polisen. Brott. Kriminalvård.
	
 (Justitieminister, del)

	
 Beatrice Ask Justitieminister
	
 Rättsväsendet ( Ingår i politikområdet för Polisen. Brott. 
	
 Kriminalvård o d.)
	
 Budget för rättsväsendet 2014
	
 Myndigheter inom rättsväsendet
	
 Brottsförebyggande frågor
	
 Brottsoffer
	
 Civil krishantering
	
 Domstol (Ingår i området för demokrati, juridik od)
	
 Förslag till en samlad ekobrottsbekämpning
	
 Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
	
 Kriminalvård
	
 Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
	
 Nationell samordnare mot våld i nära relationer
	
 Nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet
	
 Polis
	
 Rättsmedicin  (Ingår i området för sjukvård, hälsovård, 
	
 räddningstjänst o d)
	
 Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) - ett 	
gemensamt 
	
 utvecklingsarbete
	
 The Stockholm Prize in Criminology
	
 Unga lagöverträdare
	
 Regeringens satsning mot ungdomsbrott
	
 Andra insatser mot ungdomsbrott
	
 Åklagare

	
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
	
 	
 Brottsförebyggande

Beatrice Ask Justitieminister 
Justitedepartementet

Ansvarsområden  
CV
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare

Intervjuer och reportage

Beatrice Asks nyhetsbrev

Myndigheter o d se Justitedepartementet i området för juridik

http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://www.skl.se
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http://www.regeringen.se/sb/d/7627
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http://www.regeringen.se/sb/d/15573
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http://www.regeringen.se/sb/d/14659


Pengar. Skatt, bidrag, finanser, 
pensioner, försäkringar. 
(Finansminister. Finansmarknadsminister. ev. Skatteminister. 
Socialförsäkringsminister)

Nationalräkenskaper Statistisk årsbok 2014 Statistiska 
centralbyrån:

15 – Nationalräkenskaper
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_17_A01BR1401.pdf

15.1 Bruttonationalprodukten, BNP 
15.2 Bruttonationalprodukten, BNP, utvecklingen fr.o.m. 1951
15.3 Bruttonationalprodukten, BNP, miljoner kronor 

15.4 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2007) i 
löpande priser, miljoner kronor 
15.5 Försörjningsbalans, miljoner kronor 

15.6 Bruttonationalprodukt, BNP, och bruttonationalinkomst, 
BNI, miljoner kronor 

15.7 Disponibel nationalinkomst i löpande priser, miljoner kronor 

15.8 Hushållens konsumtion på ändamål i löpande priser, 
miljoner kronor 

15.9 Fasta bruttoinvesteringar, efter näringsgren (SNI 2007) 
samt investeringstyp i löpande priser, miljoner kronor 

15.10 Bruttoregionprodukt per län, löpande priser, miljoner 
kronor 

15.11 Bruttoregionprodukt perinvånare, löpande priser, 1 000 kr 

15.12 Utgifter för sociala förmånerper funktion i löpande priser, 
mnkr 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_17_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_17_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_17_A01BR1401.pdf
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Offentlig ekonomi Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

16 – Offentlig ekonomi
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_18_A01BR1401.pdf

16.1 Statsbudgeten 

16.2 Statsskulden 1950–2012 

16.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter, miljoner kronor 

16.4 Statsbudgetens utgifter efter ändamål, miljoner kronor 

16.5 Statsskulden, miljoner kronor 

16.6 Statsbudgetens inkomster, miljoner kronor 

16.7 Statsbudgetens utgifter, miljoner kronor 

16.8 Statligt svenskt bistånd till utvecklingsländer, miljoner 
kronor 

16.9 Taxering till statlig inkomstskatt, miljoner kronor.

16.10 Begravningsavgift och kyrkoavgift, fysiska personer, 
miljoner kronor 

16.11 Taxering till statlig förmögenhetsskatt, statlig 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, miljoner kronor 

16.12 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser 
m.m. 

16.13 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser 
m.m. 2013, länsvis

16.14 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner och 
landsting, totalt, miljoner kronor 

16.15 Landstingens finanser, miljoner kronor 

16.16 Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, mnkr 

16.17 Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och taxering till 
kommunal inkomstskatt, fysiska personer, miljoner kronor 

16.18 Kommunernas finanser, miljoner
kronor 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_18_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_18_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_18_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_18_A01BR1401.pdf


Finansmarknad Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

17 – Finansmarknad
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_19_A01BR1401.pdf

17.1 Finansmarknad 

17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 
1985 – augusti 2013 

17.3 Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen 1980–
2013

17.4 Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden 
den 31 december 1996–2012, miljarder kr

17.5 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 
december 

17.6 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, 
ställningsvärden

17.7 Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, 
finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 
december, miljoner kronor 

17.8 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis 
den 31 december, miljoner kronor .

17.9 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk 
marknadsplats den 31 december, miljoner kronor

17.10 NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm 

17.11 Antal institut på finansmarknaden

17.12 Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, 
miljoner kronor

17.13 Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner 
kronor.

17.14 Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner 
kronor, samt antal fonder 

17.15 Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och 
utbetalda försäkringsersättningar, 1 000-tals kr

17.16 Antal premiepensionssparare och genomsnittlig 
behållning, marknadsvärde i december/januari 

17.17 Antal personer med pensionsbehållning och 
genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_19_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_19_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_19_A01BR1401.pdf
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	
 	
 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, 
pensioner, försäkringar. 

	
 	
 (Finansminister. Finansmarknadsminister. Skatteminister. 
Socialförsäkringsminister)

	
 Anders Borg. Finansminister
	
 Ansvarsområden
	
 Finanspolitik och statens budget
	
 Budgeten för 2014 på 5 minuter
	
 Finanspolitikens övergripande inriktning
	
 Finanspolitikens sammansättning
	
 Finanspolitiskt ramverk
	
 Introduktion till det finanspolitiska ramverket
	
 Överskottsmål för hela den offentliga sektorn
	
 Utgiftstak för staten
	
 Kommunalt balanskrav
	
 Ekonomiska avdelningen
	
 Åtgärder i budgeten för 2014
	
 Effekter av regeringens politik
	
 Riksdagens behandling av statens budget för 2014
	
 Riksdagens behandling av statens budget för 2013
	
 Statens budget i excel
	
 Arkivet: Tidigare budgetar och årsredovisningar
	
 Internationellt ekonomiskt samarbete
	
 Ekonomisk-politiska arbetet i EU
	
 Finanspakten
	
 Internationella organisationer
	
 IMF och G20

	
 Europeiska Investeringsbanken (European Investment 
	
 Bank, EIB)
	
 Nordiska Investeringsbanken (Nordic Investment Bank, 
	
 NIB)	

	
 Europeiska utvecklingsbanken (European Bank for 
	
 Reconstruction and Development, EBRD)
	
 Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe 
	
 Development Bank, CEB)
	
 Världsbanksgruppen
	
 Parisklubben
	
 Lån till andra länder
	
 Internationella avdelningen vid Finansdepartementet
	
 Skatter
	
 Riktlinjer för skattepolitiken
	
 Lämnade lagförslag och förarbeten på skatteområdet
	
 Aktuellt inom skatteområdet
	
 Jobbskatteavdrag
	
 Ändrade 3:12-regler
	
 Frågor och svar om ändrade 3:12-regler
	
 Sänkt skatt för pensionärer
	
 Statligt stöd vid korttidsarbete
	
 Sänkt statlig inkomstskatt
	
 HUS-avdrag
	
 Pågående utredningar inom skatteområdet
	
 Informationsutbytesavtal
	
 Vem gör vad inom skattesystemet?

http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
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Peter Norman. Finansmarknadsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Finansmarknad
	
 Finansiell stabilitet
	
 Ramverket för finansiell stabilitet
	
 Finansiell stabilitet - vem gör vad?
	
 Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens 
	
 åtgärder
	
 Trygga konsumenter på finansmarknaden
	
 Pågående utredningar inom finansmarknadsområdet
	
 Lämnade utrednings- och lagförslag
	
 Finansmarknadsavdelningen
	
 Finansdepartementet
	
 Kommuner och landsting
	
 Lämnade utrednings- och lagförslag
	
 Pågående utredningar om kommuner och landsting
	
 Kommunal ekonomi
	
 Kommunal organisation och styrning
	
 Internationellt samarbete
	
 Grundläggande lagar och dokument
	
 Ansvarsfördelning för kommunfrågor
	
 Spelmarknaden
	
 Mål för spelpolitiken
	
 Internationellt perspektiv
	
 Spelmarknaden
	
 Företag med statligt ägande
	
 Statligt ägande
	
 Bolagen
	
 Så styrs bolagen
	
 Rapportering

	
 Ulf Kristersson. Socialförsäkringsminister
	
 Ansvarsområden
	
 Socialförsäkring
	
 Så fungerar det. Socialförsäkringen i Sverige
	
 Socialförsäkringsfrågor i EU
	
 Socialförsäkringsfrågor i övriga världen
	
 Sjukförsäkring
	
 Mål och prioriteringar för sjukförsäkringen
	
 Insatser inom sjukförsäkringen
	
 Budget för sjukförsäkring 2014
	
 Enklare regler i sjukförsäkringen föreslås
	
 Så fungerar det
	
 Regeringen vill förstå ökning av psykisk ohälsa
	
 Tre rapporter om kvinnor sjukfrånvaro presenteras
	
 Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner 
	
 och Landsting inom sjukförsäkringsområdet
	
 Insatser inom sjukförsäkring 2006-2010
	
 Sjukförsäkringen i Sverige
	
 Sjukförsäkringsfrågor i EU
	
 Sjukförsäkringsfrågor i övriga världen
	
 Arbetsskadeförsäkringen
	
 Pensioner
	
 Mål och prioriteringar för pensioner
	
 Insatser inom pensioner
	
 Så fungerar det. Pensioner i Sverige
	
 Pensionsfrågor i EU
	
 Pensionsfrågor i övriga världen
	
 Budget för pensioner 2014
	
 Svensk välfärdspolitik 100 år
	
 Pensionsgruppens arbete
	
 Framtidens pensioner? Seminarium 17 juni 2013.



	
 Psykisk ohälsa och intellektuella funktionsnedsättningar 
	
 viktiga välfärdsutmaningar. Seminarium 12 november 2012.
	
 Vad lär oss 1900-talet? Seminarium 18 april 2012
	
 Hur har pensionärerna det i Sverige - egentligen. Seminarium 
	
 13 december 2011.
	
 Längre arbetsliv och högre pension. Seminarium 3 oktober 
	
 2011.
	
 Välfärdspolitiken och ekonomin - hur hänger de ihop? 
	
 Seminarium 13 juni 2011.
	
 Unga förtidspensionärer. Seminarium 29 mars 2011.

	
 Göran Hägglund. Socialminister.
	
 	
 Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	
 	
 Mål för prioriteringar för föräldraförsäkring och 
	
 bidrag till föräldrar

	
 	
 Insatser inom föräldraförsäkring och bidrag till 
	
 föräldrar

	
 	
 Så fungerar det. Föräldraförsäkringen och bidragen 
	
 till föräldrar i Sverige

	
 	
 Föräldraförsäkringsfrågor i EU
	
 	
 Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2014
	
 	
 Regeringen föreslår delat barnbidrag och flerbarnstillägg
	
 	
 Lagförändringar inom familjepolitiken

	
 	
 Sveriges kommuner och landsting http://www.skl.se
	
 	
 Ekonomi

Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, 
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, 
internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt företagsägande.

Finansdepartementets ansvarsområden
Finanspolitik
Finansmarknad
Företag med statligt ägande
Internationellt ekonomiskt samarbete
Kommuner och landsting
Långtidsutredningar
Prognoser och nyckeltal
Skatter
Spelfrågor
Statens budget

Finansdepartementet
Kort om våra ansvarsområden
Organisation
Pågående utredningar/kommittéer
Planerade propositioner och skrivelser
Myndigheter m.m.
Arbetet i EU
Finansdepartementet i sociala medier
Kalendarium
Kontaktinformation

Anders Borg  Finansminister 
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
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Finansdepartementet. Myndigheter od

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Utöver myndigheternas 
befogenheter och skyldigheter samt styrning som sker i samband 
med budgetprocessen, beslutar regeringen om förutsättningarna 
för de enskilda myndigheternas verksamhet.

	
 	
 Det grundläggande styrdokumentet för varje myndighet 
är en instruktion, i form av förordning som beslutas om 
regeringen. Regeringen kan även besluta om andra förordningar, 
eller fatta särskilda beslut, för att styra myndigheterna. Årliga 
regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i 
förekommande fall verksamhetens mål och krav på 
återrapportering. Dessutom utnämner regeringen chefer för 
myndigheter. Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska 
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. 
Finansdepartementet har 12 myndigheter, 6 myndigheter i form 
av allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och några nämnder 

m.m. samt en stiftelse.
	
 	
 Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna 
förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden, det fonderade 
kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska 
förvaltas till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet. 
Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är att uppnå långsiktigt hög 
avkastning till låg risk i placeringarna.
	
 	
 Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.
	
 	
 Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.
	
 	
 Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.
	
 	
 Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade kapitalet 
inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till 
nytta för inkomstpensionssystemet genom placeringar på 
riskkapitalmarknaden. Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa 
långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande 
riskspridning.
	
 	
 Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom 
premiepensionssystemet, bl.a. förvalsalternativet för de 
premiepensionssparare som inte har gjort ett aktivt val.
	
 	
 Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla god 
redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt 
bokföringslagen och årsredovisningslagen.
	
 	
 Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta den 
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ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra 
revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en 
effektiv och korrekt hantering av dessa medel.
	
 	
 Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen 
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och 
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att 
följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. 
Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl 
fungerande finansiellt system och verka för ett gott 
konsumentskydd inom sitt ansvarsområde. 

	
 	
 Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja långsiktigt 
hållbara offentliga finanser. Som en del av rådet väktarfunktion 
ska rådet analysera hur väl regeringen uppfyller de 
budgetpolitiska målen och om de offentliga finanserna är 
långsiktigt hållbara. Rådets analyser presenteras i en rapport i 
maj varje år.
	
 	
 Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om 
skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra 
nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. 
	
 	
 Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom 
det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, 
kapitalförvaltning, riskhantering och administration. 
Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat 
miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av 
trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom 
begravningsområdet, fastställande av resegarantier, auktorisation 
av tolkar och översättare, statlig inköpssamordning och 
upphandlingsstöd. Kammarkollegiet bevakar Allmänna 
arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

	
 	
 Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som 
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI 
analyserar den ekonomiska utvecklingen i Sverige och 
internationellt och forskar inom områdena svensk ekonomi och 
miljöekonomi. 
	
 	
 Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor 
om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen 
(1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara 
m.m.
	
 	
 Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om 
verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och 
handräckning, skuldsanering och tillsyn i konkurs.
	
 	
 Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasinospel och 
annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och 
tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även 
medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar 
som spelande kan medföra.
	
 	
 Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Prövningsnämnden har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 
kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. 
Prövning kan då ske i prövningsnämnden avseende villkor för 
statligt stöd i vissa fall och avseende inlösen av aktier. 
Kammarkollegiet utför vissa administrativa uppgifter åt 
nämnden.
	
 	
 Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens 
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens 
internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. I 
rollen som statens finansförvaltning tar Riksgälden upp lån och 
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förvaltar statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om. 
Riksgälden ger också statliga garantier och lån, efter beslut av 
riksdag och regering. Riksgälden ansvarar även för 
insättningsgarantin och investerarskyddet samt hanteringen av 
statligt stöd till banker. 
	
 	
 Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i 
skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för 
frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.
	
 	
 Skatteverket
Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter, 
socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.
	
 	
 Statens Personadressregisternämnd 
Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av 
regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i 
vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska 
särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga 
integriteten och användandet av SPAR. Skatteverket är 
huvudman och personuppgiftsansvarigt för SPAR.
	
 	
 Statens skaderegleringsnämnd 
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden 
som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran 
av statliga myndigheter.
	
 	
 Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och 
för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen 
om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och 
sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga 
statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska 
uppgifter till internationella organisationer.
	
 	
 Sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam fond 
(sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att enligt lag 

(1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa trygga 
sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt. 
	
 	
 Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket 
fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt 
avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket 
övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att 
bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.
	
 	
 Stiftelser
	
 	
 Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder 
svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. 
Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller 
japanskt samhällsliv.
Relaterat
	
 	
 Läs mer om hur statliga myndigheter styrs
Externa länkar
	
 	
 Kontaktuppgifter till myndigheter på Riksdag & 
departements webbplats
	
 	
 Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets 
webbplats

Finansdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 29 februari 2008
Uppdaterad 11 september 2013

Pågående utredningar - kommittéer - inom Finansdepartementets 
område
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att 
tillsätta en utredning, en kommitté.
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Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag 
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande 
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång 
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning 
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en 
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven 
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas 
och när utredningen ska vara färdig.

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden 
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Finansdepartementets kommittéer
Information om Finansdepartementets kommittéer finner du via länken 
till höger "Finansdepartementets kommittéer".

Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller 
det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet, 
telefon växel 08-405 10 00.

Publikationer: senaste utredningsförslagen (SOU, Ds)
	
 ▪	
 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter 
Departementsserien (Ds), 17 mars 2014 
	
 ▪	
 Översyn av statsskuldspolitiken Statens offentliga utredningar 
(SOU), 17 februari 2014 
	
 ▪	
 Minskat svartarbete i byggbranschen Departementsserien (Ds), 
12 februari 2014 
	
 ▪	
 Vissa bostadsbeskattningsfrågor Statens offentliga utredningar 
(SOU), 13 januari 2014 

	
 ▪	
 Användningen av kreditbetyg i riskhantering 
Departementsserien (Ds), 29 november 2013 
	
 ▪	
 Visa alla
Relaterat
	
 	
 Läs mer om utredningar och kommittéer
Externa länkar
	
 	
 Finansdepartementets kommittéer på Statens offentliga 
utredningars webblats
	
 	
 Alla departements kommittéer på Statens offentliga 
utredningars webbplats
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Finansdepartementet
Akademiska Hus
	
 ▪	
 akademiskahus.se
	
 ▪	
 Ansvarig bolagsförvaltare: Leif Ljungqvist
	
 ▪	
 Mer information om Akademiska Hus (pdf 58 kB)
Apoteket
	
 ▪	
 apoteket.se
	
 ▪	
 Ansvarig bolagsförvaltare: Leif Ljungqvist
	
 ▪	
 Mer information om Apoteket (pdf 57 kB)
Apoteksgruppen
	
 ▪	
 apoteksgruppen.se
	
 ▪	
 Ansvarig bolagsförvaltare: Lars Erik Fredriksson
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Statistisk årsbok för Sverige 2014. 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_00_A01BR1401.pdf

01-Inledande avsnitt.
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_01_A01BR1401.pdf

Inledning

Förord 

Teckenförklaring 

Kvalitetsdeklaration 

100 år med Statistisk årsbok 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_02_A01BR1401.pdf

29-Avslutande avsnitt.
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_29_A01BR1401.pdf

Förkortningar

Tabellanmärkningar

Statistiska standarder

Mått och vikt

Engelskt sakregister

Svenskt sakregister

Redaktion
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Libris söksystem  och 
klassifikations-systemet SAB
http://libris.kb.se/subjecttree.jsp

LIBRIS hjälpsidor
I LIBRIS kan du hitta uppgifter om vad som finns att låna eller läsa på:
	
 	
 alla svenska universitets- och högskolebibliotek
	
 	
 flertalet svenska forskningsbibliotek
	
 	
 ett fåtal folkbibliotek    Hjälpsidor

Navigera i trädstrukturen (se även WebDeweySearch)
A
Bok- och biblioteksväsen
arkiv, bokhandel, skrift ...
B
Allmänt och blandat
uppslagsböcker, idéhistoria, kultur ...
C
Religion
kyrkohistoria, islam, judendom ...
D
Filosofi och psykologi
barn- och ungdomspsykologi, etik ...
E
Uppfostran och undervisning
pedagogik, skolväsen, dyslexi ...
F
Språkvetenskap
språkhistoria, tyska lexikon ...

G
Litteraturvetenskap
om svenska författare, genrer ...
H
Skönlitteratur
svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I
Konst, musik, teater, film ...
konsthistoria, arkitektur, fotokonst ...
J
Arkeologi
stenåldern, antiken, Sverige ...
K
Historia
1900-talet, Sverige, mynt ...
L
Biografi med genealogi
släktforskning ...
M
Etnografi, socialantropologi
familj och samhälle, folktro ...
N
Geografi och lokalhistoria
Sverige, resehandböcker (Italien) ...
O
Samhälls- och rättsvetenskap
svensk politik, EU, könsroller ...
P
Teknik, kommunikationer ...
energi, datorer, pappersindustri ...
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Q
Ekonomi och näringsväsen
kokböcker, finanser, turism ...
R
Idrott, lek och spel
fotboll, dans, schack, motion ...

S
Militärväsen
civilförsvar, biologisk krigföring ...
T
Matematik
statistik, sannolikhetslära ...
U
Naturvetenskap
genetik, meteorologi, miljövård ...
V
Medicin
sjukdomar, läkemedel, psykiatri ...
X
Musikalier (noter)
gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y
Musikinspelningar
symfonier, populärmusik, visor ...
Ä
Tidningar
svenska tidningar ...
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A
BOK-‐	  OCH	  BIBLIOTEKSVÄSEN
Välj ämne här
Bibliografi
Bibliotek
-- Folkbibliotek
-- Biblioteksorganisationer
-- Bokbestånd
-- Referensarbete
-- Bibliotek och IT
Arkiv
Bokförlag, bokhandel
Bokväsen
Skrift

	  Aa	  Bibliogra+iska	  databaser
	  Ab	  Bibliotek
	  Ac	  Arkiv
	  Ad	  Bokförlag,	  bokhandel

B
ALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT
Välj ämne här

Allmänna encyklopedier
Allmänna samlingsverk
Citatsamlingar
Allmänna tidskrifter
Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet
Allmänna museer
Allmänna sällskap och föreningar
Omstridda fenomen och företeelser

Masskommunikation
Publicistik
Radio och television
	  Bs-‐Bu	  Masskommunikation,	  radio,	  tv

C
RELIGION
Välj ämne här
Religionsfilosofi, agnosticism, ateism, deism
Kristendomen
Bibelutgåvor
Exegetik och litteratur om bibeln
Begravning
Kristna kyrkor och samfund
-- Ortodoxa kyrkor
-- Romersk-katolska kyrkan
-- Lutherska samfund
-- Anglikanska kyrkor
-- Frikyrkosamfund
-- Andliga ordnar och kloster
Allmän religion, icke-kristna religioner
-- Skriftlösa religioner
-- Östasiatiska religioner
-- Judendom
-- Islam
-- Iransk religion
-- Grekisk och romersk religion
-- Indisk religion
-- Buddhism
-- Sikher
-- Keltisk religion
-- Fornnordisk religion
Moderna religionsbildningar
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	  Ca-‐Cl	  Kristendomen
	  Cm	  Allmän	  religionsvetenskap	  och	  icke-‐kristna	  	  	  
	  	  	  	  	  	  religioner
	  Cn	  Moderna	  religionsbildningar

D
FILOSOFI	  OCH	  PSYKOLOGI
Välj ämne här
Filosofi
-- Särskilda filosofer
-- Etik
Psykologi
-- Psykoanalys
-- Gestaltpsykologi
-- Barn- och ungdomspsykologi]
-- Parapsykologi
	  D-‐Dj	  Filoso+i
	  Do	  Psykologi

E
UPPFOSTRAN	  OCH	  UNDERVISNING
Välj ämne här
Pedagogik
-- Pedagogisk metodik
Undervisningsväsen
-- Förskolan
-- Studerandeekonomi
Högskolor
Läs- och skrivsvårigheter
Folkbildning
Se även Internetkataloger för skolan

F
SPRÅKVETENSKAP
Välj ämne här
Ordböcker
Grammatik
Namn
Dialekter
Stilistik och textlingvistik
Ortografi, interpunktion, förkortningar
Nordiska språk
Runologi
Svenska
Norska
Isländska
Engelska
Tyska
Jiddisch
Italienska
Franska
Spanska
Portugusiska
Slaviska och baltiska språk
Keltiska språk
Grekiska och latin
Albanska
Arabiska
Finsk-ugriska och altaiska språk
Kinesiska
Baskiska
Japanska
Afrikanska språk
Amerikanska språk
Austronesiska språk

http://webbkatalog.molndal.se/xca.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xca.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xcm.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xcm.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xcm.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xcm.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xcn.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xcn.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xdo.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xdo.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xe.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xe.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xf.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xf.htm


Esperanto
Teckenspråk

	  Fb-‐Fr	  Indoeuropeiska	  språk
	  Fs-‐Få	  Övriga	  språk

G
LITTERATURVETENSKAP
Välj ämne här
Tecknade serier
Barn- och ungdomslitteraur
Kriminallitteratur, skräck och thrillers
Science fiction
Svensk litteratur
Nordisk litteratur
Litteratur utom nordiska språkområdet

	  Gc-‐-‐Gd	  Litteraturhistoria	  -‐	  nordiska	  språkområdet
	  Ge-‐-‐Gx	  Litteraturhistoria	  -‐	  utom	  nordiska	  språkområdet

H
SKÖNLITTERATUR
Välj ämne här
Svensk skönlitteratur
Norsk skönlitteratur
Isländsk skönlitteratur
Engelsk skönlitteratur
Tysk skönlitteratur
Nederländsk skönlitteratur
Italiensk skönlitteratur
Fransk skönlitteratur
Latinsk skönlitteratur

I
KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM
Välj ämne här
Konsthistoria
Arkitektur
Konsthantverk och antikviteter
Konstsamlingar
Musik
-- Musikinstrument
-- Vokalmusik
-- Dramatisk och scenisk musik
-- Religiös musik
-- Folkmusik, världsmusik
-- Jazz, rock och populärmusik
Teater
Dans
Cirkus
Film

	  Ic	  Arkitektur
	  Ih	  Konsthantverk	  och	  antikviteter
	  Ii	  Konstsamlingar
	  Ij	  Musik
	  Ijc	  Musikinstrument
	  Ijn-‐-‐Ijq	  Vokalmusik
	  Ijr	  Dramatisk	  och	  scenisk	  musik
	  Ijs	  Religiös	  musik
	  Iju	  -‐-‐	  Ijv	  Folkmusik,	  världsmusik
	  Ijx	  Jazz,	  rock	  och	  populärmusik
	  Ik	  Teater	  och	  dans
	  Im	  Film
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J
ARKEOLOGI

K
HISTORIA
Välj ämne här
ALLMÄN HISTORIA
-- Antiken
-- Medeltiden
-- Nya tiden
-- Första världskriget 1914-18
-- Andra världskriget 1939-45
-- Tiden efter 1945
SÄRSKILDA LÄNDERS OCH OMRÅDEN
-- Europas historia
-- Kelternas historia
-- Vikingatiden
-- Sverige
-- Övriga länder: Se N Geografi
HISTORISKA HJÄLPVETENSKAPER
-- Heraldik
-- Flaggor
-- Emblematik
-- Historisk kronologi
-- Numismatik

	  Ky	  Historiska	  hjälpvetenskaper

L
BIOGRAFI	  MED	  GENEALOGI

M
ETNOGRAFI,	  SOCIALANTROPOLOGI,	  ETNOLOGI

N
GEOGRAFI
Välj ämne eller land här
Kartor
Reseguider
Oceaner
Kartografi
---------- JORDENS LÄNDER -----------
 Afghanistan
 Albanien
 Algeriet
 Amerikanska Samoa
 Andorra
 Angola
 Anguilla
 Antigua
 Argentina
 Armenien
 Aruba
 Australien
 Azerbajdzjan
 Bahamas
 Bahrain
 Bangladesh
 Barbados
 Belgien
 Belize
 Benin
 Bermuda
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 Bhutan
 Bolivia
 Bonaire
 Bosnien Hercegovina
 Botswana
 Brasilien
 Brunei
 Bulgarien
 Burkina Faso
 Burma (Myanmar) 
 Burundi
 Caymanöarna
 Centralafrikanska Republiken
 Chagosöarna
 Chile
 Colombia
 Cooköarna
 Costa Rica
 Curaçao
 Cypern
 Danmark
 Djibouti
 Dominica
 Dominikanska Republiken
 Ecuador
 Egypten
 Ekvatorialguinea
 El Salvador
 Elfenbenskusten
 Eritrea
 Estland
 Etiopien
 Falklandsöarna
 Fiji

 Filippinerna
 Finland
 Frankrike
 Franska Guyana
 Franska Polynesien
 Färöarna
 Förenade Arabemiraten
 Förenta Staterna
 Gabon
 Gambia
 Georgien
 Ghana
 Gibraltar
 Grekland
 Grenada
 Grönland
 Guadeloupe
 Guam
 Guatemala
 Guernsey
 Guinea (Conakry)
 Guinea-Bissau
 Guyana (fd Brittiska)
 Haiti
 Honduras
 Hong Kong
 Indien
 Indonesien
 Irak
 Iran
 Irland
 Island
 Israel



 Italien
 Jamaica
 Jan Mayen
 Japan
 Jersey
 Jordanien
 Jungfruöarna, Brittiska 
 Jungfruöarna, Amerikanska (USA)
 Kambodja
 Kamerun
 Kanada
 Kanarieöarna
 Kap Verde
 Kazakstan
 Kenya
 Kina
 Kiribati
 Komorerna
 Kongo (fd Zaire)
 Kongo-Brazzaville
 Korea (Demokratiska Folkrepubliken)
 Korea (Republiken)
 Kosovo
 Kroatien
 Kuba
 Kurdistan
 Kuwait
 Kirgisistan
 Laos
 Lesotho
 Lettland
 Libanon
 Liberia
 Libyen

 Liechtenstein
 Litauen
 Luxemburg
 Macau
 Madagascar
 Makedonien
 Malawi
 Malaysia
 Maldiverna
 Mali
 Malta
 Marocko
 Marshallöarna
 Martinique
 Mauretanien
 Mauritius
 Mexiko
 Mikronesien
 Moldavien
 Monaco
 Mongoliet
 Montenegro
 Montserrat
 Mocambique
 Namibia
 Nauru
 Nederländerna
 Nepal
 Nevis
 Nicaragua
 Niger
 Nigeria
 Niue
 Nordmarianerna



 Norge
 Nya Kaledonien
 Nya Zeeland
 Oman
 Pakistan
 Palau
 Palestina
 Panama
 Papua Nya Guinea
 Paraguay
 Peru
 Polen
 Portugal
 Puerto Rico
 Påskön
 Qatar
 Reunion
 Rumänien
 Rwanda
 Ryska federationen
 Saba
 Saint-Barthélemy
 Saint Kitts
 Saint Lucia
 Saint Martin Frankrike
 Saint-Pierre och Miquelon
 Saint Vincent
 Salomonöarna
 Samoa
 San Marino
 São Thomé och Príncipe
 Saudi-Arabien
 Schweiz

 Senegal Serbien
 Seychellerna
 Sierra Leone
 Singapore
 Slovakien
 Slovenien
 Somalia
 Somaliland
 Spanien
 Sri Lanka
 Sint Maarten
 Sint Eustasius
 Storbritannien
 Sudan
 Surinam
 Svalbard
 Swaziland
 Sverige
 Sydafrikanska Republiken
 Sydsudan
 Syrien
 Taiwan
 Tadzjikistan
 Tanzania
 Tchad
 Thailand
 Tjeckien
 Togo
 Tonga
 Trinidad och Tobago
 Tunisien
 Turkiet
 Turkmenistan



 Turks and Caicos Islands Tuvalu
 Tyskland
 Uganda
 Ukraina
 Ungern
 Uruguay
 USA
 Uzbekistan
 Vanuatu
 Vatikanstaten
 Venezuela
 Vietnam
 Vitryssland
 Västra Sahara
 Yemen
 Zambia
 Zimbabwe
 Åland
 Österrike
 Östtimor

	  Na-‐Nn	  Europa
	  Nc	  Sverige
	  Nb,	  Nd	  Norden
	  Nda	  Danmark
	  Ndb	  Norge
	  Ndc	  Island
	  Ndcf	  Färöarna
	  Ndd	  Finland
	  Nddå	  Åland
	  Ne	  Brittiska	  öarna
	  Neta	  Irland
Nf	  Mellaneuropa

	  Nfa	  Tyskland
	  N+b	  Österrike
	  N+bi	  Liechtenstein
	  Nfc	  Ungern
	  Nfda	  Tjeckien
	  Nfdb	  Slovakien
Ng	  Benelux
	  Nga	  Nederländerna
	  Ngb	  Belgien
	  Ngc	  Luxemburg
	  Nh	  Schweiz
	  Ni	  Italien
	  Nig	  Vatikanstaten
	  Nij	  San	  Marino
	  Niv	  Malta
	  Nj	  Frankrike
	  Njv	  Monaco
	  Nk	  Spanien
	  Nki	  Andorra
	  Nkk	  Gibraltar
	  Nl	  Portugal
	  Nm	  Östeuropa
	  Nma	  Ryska	  federationen
	  Nmad	  Ukraina
	  Nmae	  Vitryssland
	  Nmaf	  Moldavien
	  Nmb	  Polen
	  Nmca	  Estland
	  Nmcb	  Lettland
	  Nmcc	  Litauen
Nn	  Balkanländerna
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	  Nna	  Rumänien
	  Nnb	  Västra	  Balkan
	  Nnba	  Serbien
	  Nnbb	  Kroatien
	  Nnbc	  Slovenien
	  Nnbd	  Bosnien-‐Hercegovina
	  Nnbe	  Montenegro
	  Nnbf	  Makedonien
	  Nnbz	  Kosovo
	  Nnc	  Bulgarien
	  Nnd	  Grekland
	  Nnf	  Albanien
	  No	  Asien
	  Noa	  Främre	  Asien
	  Noaa	  Turkiet
	  Noab	  Cypern
Noac	  Kaukasus
	  Noaca	  Azerbajdzjan
	  Noacb	  Armenien
	  Noacc	  Georgien
	  Noaea	  Syrien
	  Noaeb	  Libanon
	  Noaf	  Palestina,	  Israel
	  Noag	  Jordanien
Noah	  Arabiska	  halvön
	  Noaha	  Saudiarabien
	  Noahb	  Yemen
	  Noahd	  Oman
	  Noahea	  Förenade	  Arabemiraten
	  Noahed	  Qatar
	  Noaheg	  Bahrain

	  Noahf	  Kuwait
	  Noai	  Irak
	  Noak	  Iran
	  Noal	  Afghanistan
Noam	  Centralasien
	  Noama	  Kazakstan
	  Noamb	  Turkmenistan
	  Noamc	  Uzbekistan
	  Noamd	  Kirgisistan
	  Noame	  Tadzjikistan
Nob	  Främre	  Indien
	  Noba	  Indien
	  Noba	  Indien
	  Nobba	  Pakistan
	  Nobbb	  Bangladesh
	  Nobc	  Bhutan
	  Nobd	  Nepal
	  Nobe	  Sri	  Lanka
	  Nobf	  Maldiverna
Noc	  Bortre	  Indien
	  Noca	  Burma
	  Nocb	  Thaliand
	  Nocca	  Malaysia
	  Noccb	  Singapore
	  Noccd	  Brunei
Nocd	  Indokina
	  Nocda	  Laos
	  Nocdb	  Kambodja
	  Nocdc	  Vietnam
Nod	  Ostindiska	  öarna
	  Noda	  Indonesien
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	  Nodafa	  Östtimor
	  Nodc	  Filippinerna
Noe	  Östasien
	  Noea	  Kina
	  Noeaf	  Taiwan
	  Noeb	  Korea
	  Noeba	  Nordkorea
	  Noebb	  Sydkorea
	  Noec	  Japan
	  Nofc	  Mongoliet
	  Np	  Afrika
Npa-‐-‐Npb	  Nordafrika
	  Npaa	  Marocko
Npaai	  Kanarieöarna.	  	  
Nk	  Spanien
	  Npab	  Algeriet
	  Npac	  Tunisien
	  Npad	  Libyen
	  Npba	  Egypten
	  Npbb	  Sudan
	  Npbbz	  Sydsudan
Npcb	  Ekvatorialafrika
	  Npcba	  Tchad
	  Npcbb	  Centralafrikanska	  Republiken
	  Npcbc	  Kongo	  (Brazzaville)
	  Npcbd	  Gabon
	  Npcbe	  Kamerun
Npcc	  Norra	  Västafrika
	  Npcca	  Västsahara
	  Npccb	  Mauretanien
	  Npccc	  Senegal

	  Npccd	  Gambia
	  Npcce	  Mali
	  Npccg	  Burkina	  Faso
	  Npcch	  Niger
	  Npcci	  Guinea-‐Bissau
	  Npccj	  Kap	  Verde
	  Npcck	  Guinea
	  Npccl	  Elfenbenskusten
	  Npccm	  Sierra	  Leone
	  Npccn	  Liberia
Npcd	  Södra	  Västafrika
	  Npcda	  Ghana
	  Npcdb	  Togo
	  Npcdc	  Benin
	  Npcdd	  Nigeria
	  Npcde	  Ekvatorialguinea
	  Npcdf	  São	  Tomé	  och	  Príncipe
Npd	  Centralafrika
	  Npdaa	  Kongo	  (Kinshasa)
	  Npdab	  Rwanda
	  Npdac	  Burundi
	  Npdb	  Angola
Npe	  Södra	  Afrika
	  Npeaa	  Sydafrika	  rep.
	  Npeab	  Namibia
	  Npeac	  Lesotho
	  Npead	  Swaziland
	  Npeb	  Botswana
	  Npeca	  Zimbabwe
	  Npecb	  Zambia
	  Npecc	  Malawi

http://webbkatalog.molndal.se/xnodafa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnodafa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnodc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnodc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoea.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoea.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoeaf.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoeaf.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoeb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoeb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoeba.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoeba.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoebb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoebb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoec.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnoec.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnofc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnofc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnp.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnp.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpaa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpaa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnk.htm#Canary
http://webbkatalog.molndal.se/xnk.htm#Canary
http://webbkatalog.molndal.se/xnpab.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpab.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpac.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpac.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpad.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpad.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpba.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpba.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpbb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpbb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpbbz.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpbbz.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcba.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcba.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbe.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcbe.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcca.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcca.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcce.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcce.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccg.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccg.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcch.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcch.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcci.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcci.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccj.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccj.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcck.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcck.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccl.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccl.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccm.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccm.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccn.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpccn.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcda.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcda.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdd.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcde.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcde.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdf.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpcdf.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdaa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdaa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdab.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdab.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdac.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdac.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpdb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeaa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeaa.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeab.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeab.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeac.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeac.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpead.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpead.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeca.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpeca.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpecb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpecb.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpecc.htm
http://webbkatalog.molndal.se/xnpecc.htm


	  Nped	  Moçambique
	  Npee	  Madagaskar
	  Npefa	  Komorerna
	  Npefaz	  Mayotte
	  Npe+b	  Mauritius
	  Npefc	  Réunion
	  Npefz	  Franska	  syd-‐	  och	  antarktisterritorierna
	  Npefz	  St	  Helena	  m.+l.
Npf	  Östafrika
	  Npfa	  Uganda
	  Np+b	  Kenya
	  Npfc	  Tanzania
	  Npfda	  Seychellerna
	  Npfdz	  Chagosöarna
Npg	  Nordöstafrika
	  Npga	  Etiopien	  
	  Npgae	  Eritrea	  
	  Npgb	  Somalia
	  Npgbz	  Somaliland
	  Npgc	  Djibouti
	  Nq	  Amerika
	  Nqa	  Nordamerika
	  Nqb	  Kanada
	  Nqbz	  Saint-‐Pierre	  och	  Miquelon
	  Nqc	  Centralamerika
	  Nqca	  Mexiko
	  Nqcb	  Guatemala
	  Nqcca	  Belize
	  Nqccb	  Honduras
	  Nqcd	  El	  Salvador
	  Nqce	  Nicaragua

	  Nqcf	  Costa	  Rica
	  Nqcg	  Panama
	  Nqch	  Västindien
Nqcha	  Stora	  Antillerna
	  Nqchaa	  Kuba
	  Nqchab	  Haiti
	  Nqchac	  Dominikanska	  Republiken
	  Nqchad	  Puerto	  Rico
	  Nqchae	  Jamaica
	  Nqchaz	  Caymanöarna
Nqchb	  Små	  Antillerna
	  Nqchböz	  Anguilla
	  Nqchböz	  Antigua
	  Nqchböz	  Aruba
	  Nqchböz	  Bonaire
	  Nqchböz	  Curaçao
	  Nqchböz	  Guadeloupe
	  Nqchböz	  Jungfruöarna	  (GB)
	  Nqchböz	  Jungfruöarna	  (US)
	  Nqchböz	  Martinique
	  Nqchböz	  Montserrat
	  Nqchböz	  Saba
	  Nqchböz	  St-‐Barthélemy
	  Nqchböz	  St	  Kitts	  och	  Nevis
	  Nqchböz	  St	  Martin	  (F)
	  Nqchböz	  St	  Vincent	  och	  Grenadinerna
	  Nqchböz	  St	  Eustasius
	  Nqchböz	  St	  Maarten
	  Nqchc	  Bahamas
	  Nqchcz	  Turks-‐	  och	  Caicosöarna
	  Nqchd	  Bermuda
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	  Nqd	  Sydamerika
	  Nqda	  Colombia
	  Nqdb	  Venezuela
	  Nqdca	  Guyana
	  Nqdcb	  Franska	  Guyana
	  Nqdcc	  Surinam
	  Nqdd	  Brasilien
	  Nqde	  Paraguay
	  Nqdf	  Uruguay
	  Nqdg	  Argentina
	  Nqdgi	  Falklandsöarna
	  Nqdh	  Chile
	  Nqdi	  Bolivia
	  Nqdk	  Peru
	  Nqdl	  Ecuador
	  Nr	  Australien	  och	  Oceanien
	  Nra	  Australien
	  Nrb	  Nya	  Zealand
	  Nrc	  Oceanien
Nrca	  Melanesien
	  Nrcaa	  Fiji
	  Nrcaz	  Nya	  Kaledonien
	  Nrcaz	  Salomonöarna
	  Nrcaz	  Vanuatu
Nrcb	  Polynesien
	  Nrcbb	  Tonga
	  Nrcbd	  Västra	  Samoa
	  Nrcbh	  Hawaii
	  Nrcbz	  Amerikanska	  Samoa
	  Nrcbz	  Cooköarna
	  Nrcbz	  Franska	  Polynesien

	  Nrcbz	  Niue
	  Nrcbz	  Norfolk	  Island
	  Nrcbz	  Pitcairn	  Island
	  Nrcbz	  Tokelau
	  Nrcbz	  Tuvalu
	  Nrcbz	  Wallis-‐	  och	  Futunaöarna
Nrcc	  Mikronesien
	  Nrccz	  Guam
	  Nrccz	  Kiribati
	  Nrccz	  Marshallöarna
	  Nrccz	  Mikronesiens	  Federerade	  Stater
	  Nrccz	  Nauru
	  Nrccz	  Nordmarianerna
	  Nrccz	  Palau
	  Nrda	  Papua	  Nya	  Guinea
	  Ns	  Polarländerna
	  Nsa	  Arktis
	  Nsaa	  Grönland
	  Nsab	  Svalbard
	  Nsabz	  Jan	  Mayen
	  Nsb	  Antarktis
Nt	  Oceaner	  och	  hav
Ny	  Kartogra+i

O
SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP
Välj ämne här

Interantionella relationer
-- Folkrätt
-- Freds- och nedrustningsfrågor
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-- Internationellt samarbete - allmänt
-- Förenta nationerna
-- Europeiska unionen
-- Försvarspakter
-- Utvecklingsbistånd, internationell hjälpverks
-- Röda korset
Statskunskap och politik
-- Grundrättigheter
-- Val
-- Sveriges statskunskap
-- Sveriges politiska partier
-- Främmande länders statskunskap
-- Politiska åskådningar
Förvaltning: Sverige
Juridik
-- Förmögenhetsrätt
-- Exekutionsrätt
-- Kriminologi och polisväsen
-- Kriminalvård
-- Rättsfall
Sociala frågor
-- Arbete och arbetsmarknad
-- Bostäder
-- Emigration och immigration
-- Mångkultur, minoriteter, diskriminering
-- Social omsorg
---- Barn- och ungdomsvård
---- Äldre
---- Handikappade
-- Alkohol, narkotika, nikotin
-- Könsroller
Fritidsverksamhet
Samlingslokaler
Statistik

Demografi
Försäkring
Kooperation
Framtidsstudier

	  Ob	  Internationella	  förhållanden
	  Obf	  Förenta	  Nationerna
	  Obk-‐ea	  Europeiska	  unionen
	  Oc	  Statskunskap	  och	  politik
	  Od	  Förvaltning
	  Oe	  Juridik
	  Oh	  Sociala	  frågor
	  Oha	  Arbete	  och	  arbetsmarknad
	  Ohd-‐Ohe	  Emigration,	  immigration,	  minoriteter
	  Ohf	  Social	  omsorg
	  Ohi	  Alkohol,	  narkotika,	  nikotin
	  Ohj	  Könsroller

P
TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER
Välj ämne här
Uppfinnare och uppfinningar
Materiallära
Energiförsörjning
Amatör- och hobbyverksamhet
Hi-fi anläggningar
Optik
Maskinteknik
Elektroteknik
-- Elektronik
-- Radio- och televisionsteknik
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Bergsbruk
Metallindustri
Urmakeri
Stenindustri
Glas, keramik, porslin
Träindustri
Pappersindustri
Textil- och beklädnadsindustri
Läder- och pälsvaruindustri
Kemisk teknik
-- Bränslen och sprängämnen
-- Färger och lacker
-- Gummi och plaster
Foto- och filmteknik
Tryckeri och bokbinderi
Byggnadsteknik, -produktion, teknisk hygien
Kommunikationer
-- Landsvägstrafik och -fordon
-- Järnvägar
-- Fartyg och sjöfart
-- Fritidsbåtar
-- Flyg och rymd
---- Luftfart
---- Rymdfart
-- Transporter, Tidtabeller
Brandteknik
Patentbeskrivningar
Datorer och databehandling
-- Datanät, datakommunikation, internet
-- Multimedia
	  P.08	  Energiförsörjning
	  Pa	  Teknisk	  fysik
	  Pb	  Maskinteknik

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

Q
EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN
Välj ämne här
Bibliografi
Allmäna ekonomilänkar
Nationalekonomi och finansväsen
-- Ekonomisk teori
-- Konjunkturlära
-- Ekonomiska förhållanden
-- Penning- och bankväsen
-- Växelkurser
-- Bank- och kreditväsen
-- Börsväsen
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-- Internationella kapitalrörelser
-- Statshushållning
-- Skatter
-- Tullväsen
Företagsekonomi
-- Standardisering
-- Redovisning
-- Reklam och PR
Hem och hushåll, Konsumentfrågor
-- Mat, dryck, hälsa
-- Hemmets vård
-- Kläder och sömnad
-- Personlig hygien, skönhetsvård
-- Privatekonomi
Lantbruk
-- Husdjur
-- Veterinärmedicin
Trädgårdsskötsel
Skogsbruk
Jakt och fiske
Handel
Handelskalendrar och -lexikon
-- Markander och varumässor
Post och frimärken
Tele
Hotell, restauranger, turism

	  Qa	  Nationalekonomi	  och	  +inansväsen
	  Qb	  Företagsekonomi
	  Qc	  Hem	  och	  hushåll,	  Konsumentfrågor
	  Qca	  Mat	  och	  dryck
	  Qcc	  Kläder	  och	  sömnad
	  Qd	  Lantbruk
	  Qdf	  Husdjur

	  Qe	  Trädgårdsskötsel
	  Qf	  Skogsbruk
	  Qg	  Jakt	  och	  +iske
	  Qi	  Handel
	  Qjf	  Post	  och	  frimärken
	  Qjg	  Tele
	  Qm	  Hotell,	  restauranger,	  turism

R
IDROTT,	  LEK	  OCH	  SPEL
Välj ämne här
Gymnastik
-- Styrketräning, bodybuilding
Friidrott
Boll- och kägelsport
Simning
Sjösport, Båtsport
Djursport
Cykel-, motor- och flygsport
Vintersport
Rullskridskor, rullbräda
Budo
-- Judo
Brottning
Boxning
Tyngdlyftning
Orientering
Alpinism
Friluftsliv
Fäktning
Skytte
Olympiska spelen
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Dans
Spel och tidsfördriv
Lekar
Leksaker
Trollkonster
Lotterier, vadhållning, tips
Scoutrörelsen

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

S
MILITÄRVÄSEN
Välj ämne här
Krigsmateriel
Sjökrig
Luftkrig
Total krigföring
Kärnvapen
Biologisk och kemisk krigföring
Frivilligt försvarsarbete
Vapen

T
MATEMATIK

U
NATURVETENSKAP
Välj ämne här
Periodika
Astronomi
-- Tidmätning och kalendrar
Geofysik
-- Meteorologi
-- Oceanografi och hydrologi
-- Vulkaner och jordbävningar
Fysik
Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Kemi
Geologi och paleontologi
Biologi
-- Utvecklingslära och genetik
Botanik
Zoologi
-- Ryggradsdjur
---- Däggdjur
---- Fåglar
---- Kräldjur och groddjur
---- Fiskar
-- Ryggradslösa djur
Miljöfrågor och naturskydd
-- Djurskydd
	  Ua	  Astronomi
	  Ub	  Geofysik
	  Uc	  Fysik	  och	  kemi
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	  Ud	  Geologi	  och	  paleontologi
	  Ue	  Biologi
	  Uf	  Botanik
	  Ug	  Zoologi
	  Ugf	  Däggdjur
	  Ugg	  Fåglar
	  Ugh	  Kräldjur	  och	  groddjur
	  Ugi	  Fiskar
	  Ugj	  Ryggradslösa	  djur
	  Uh	  Miljöfrågor	  och	  naturskydd

V
MEDICIN
Välj ämne här
Bibliografi
-- Söktjänster
-- Länkförråd
Periodika
Medicinhistoria
Icke kliniska discipliner
-- Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi
-- Toxikologi
-- Anatomi
-- Läkemedel
Allmän medicin
-- Diagnostiska metoder
Särskilda sjukdomar
-- Infektionssjukdomar
-- Ämnesomsättningssjukdomar
-- Förgiftningssjukdomar, rökavvänjning
-- Psykosomatiska sjukdomar
-- Immunologiska sjukdomar, allergier

Kroppsorganen och deras sjukdomar
-- Blodet
-- Nervsystemet
-- Cirkulationsorganen
-- Andningsorganen
-- Matspjälkningsorganen
-- Njurarna och urinvägarna
-- Huden
-- Könssjukdomar
-- Muskler och skelett
-- Endokrina organ, diabetes
Tumörsjukdomar
Kirurgi
-- Anestesi
-- Plastikkirurgi
-- Transplantation
-- Traumatologi
-- Ortopedi
Gynekologi och andrologi
Pediatrik
Ögon
Öron, näsa och hals
Tänderna
Psykiatri
Behandlingsmetoder
-- Fysioterapi
-- Dietik
-- Alternativa behandlingsmetoder
Socialmedicin
Miljö- och yrkesmedicin
Sexologi
-- Homosexualitet
Rättsmedicin
Hälso- och sjukvård
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-- Akutsjukvård
-- Palliativ vård
Geriatrik, åldrandet
Idrottsmedicin

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

Kvickref
De	  vikOgaste	  informaOons-‐databaserna	  samlade	  på	  en	  sida
Missa	  inte	  den	  osynliga	  webben!
Om	  länkkatalogen
Vad	  är	  eE	  signum?
HiEa	  signum	  med	  Svenska	  ämnesord

Bussfilen	  -‐	  Bokbussar	  i	  Sverige
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Klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter.

Uppgjort med hänsyn till demokrati, framtid och samhälls-
planeringens problem. 
Här med Mölndals biblioteks länkar inlagda.



1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
	  Aa	  Bibliogra+iska	  databaser
	  Ab	  Bibliotek
	  Ac	  Arkiv
Ad	  Bokförlag,	  bokhandel	  	  del
D	  FILOSOFI	  OCH	  PSYKOLOGI
	  D-‐Dj	  Filoso+i
	  Do	  Psykologi

B	  ALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Allmänna encyklopedier

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

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

2 Religiösa verksamheter 
C	  RELIGION
	  Ca-‐Cl	  Kristendomen
	  Cm	  Allmän	  religionsvetenskap	  och	  icke-‐kristna	  	  	  religioner
	  Cn	  Moderna	  religionsbildningar

2 Religiösa verksamheter
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d
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3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar

31 Statistik och demografi
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Statistik Demografi

32 Statsvetenskap
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Ob	  Internationella	  förhållanden
Oc	  Statskunskap	  och	  politik
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
	  Qa	  Nationalekonomi	  och	  +inansväsen del

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Oe	  Juridik
Kriminologi och polisväsen. Kriminalvård till 7952/7956
Folkrätt

35 De demokratiskt valda församlingarnas 
verksamheter.

351 Sveriges riksdag (och motsvarande 
utomlands)

352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots 
utomlands)

353 Sveriges regering (och motsvarande 
utomlands)

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
	  Obf	  Förenta	  Nationerna
	  Obk-‐ea	  Europeiska	  unionen

36/39 Politiska krav och politiska planeringar
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
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4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
Här förtecknas numera alla särskilda sammanställningar

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
T	  MATEMATIK

U	  NATURVETENSKAP
	  Ua	  Astronomi
	  Ub	  Geofysik
	  Uc	  Fysik	  och	  kemi
	  Ud	  Geologi	  och	  paleontologi
	  Ue	  Biologi
	  Uf	  Botanik
	  Ug	  Zoologi
	  Ugf	  Däggdjur
	  Ugg	  Fåglar
	  Ugh	  Kräldjur	  och	  groddjur
	  Ugi	  Fiskar
	  Ugj	  Ryggradslösa	  djur
	  Uh	  Miljöfrågor	  och	  naturskydd

J	  ARKEOLOGI

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi
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6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 
verksamheter

61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. 
Veterinärverksamheter
V	  MEDICIN
	  Va-‐Vd	  Icke	  kliniska	  discipliner
	  Ve	  Allmän	  medicin
	  Ved-‐Veo	  Kroppsorganen	  och	  deras	  sjukdomar
	  Vf	  Kirurgi	  och	  anestesi
	  Vg-‐Vh	  Gynekologi,	  andrologi.	  Pediatrik
	  Vl	  Psykiatri
	  Vm	  Behandlingsmetoder
	  Vn	  Samhällsmedicin,	  hygien,	  sexologi
	  Vp	  Hälso-‐	  och	  sjukvård
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
Veterinärmedicin

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER  Del om konstruktion
	  P.08	  Energiförsörjning
	  Pa	  Teknisk	  fysik
	  Pb	  Maskinteknik
	  Pc	  Elektroteknik
	  Pd-‐Pe	  Bergsbruk.	  Metall
	  Pf-‐Pg	  Sten.	  Glas,	  keramik,	  porslin
	  Ph-‐Pi	  Trä.	  Papper

	  Pj-‐Pk	  Textil.	  Läder,	  päls
	  Pm	  Kemisk	  teknik
	  Pn	  Fotogra+i	  och	  +ilmteknik
	  Pp	  Byggnadsteknik,	  byggnadsproduktion,	  teknisk	  hygien
	  Pr	  Transportmedel	  och	  kommunikationer
	  Pra	  Landsvägsfordon	  och	  -‐tra+ik
	  Prb	  Järnvägar	  och	  spårvägar
	  Prc	  Fartyg	  och	  sjöfart
	  Prd	  Luftfart	  och	  rymdfart
	  Prda	  Luftfart
	  Prde	  Rymdteknik	  och	  rymdfart
	  Ps	  Brandteknik
	  Pu	  Datorer
	  Puc	  Datanät,	  datakommunikation,	  internet

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, 
jakt, fiske
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
	  Qd	  Lantbruk
	  Qdf	  Husdjur
	  Qe	  Trädgårdsskötsel
	  Qf	  Skogsbruk
	  Qg	  Jakt	  och	  +iske
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64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
	  Qc	  Hem	  och	  hushåll,	  Konsumentfrågor

641 Matlagning. 642 Måltider,servering, 
restauranger.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del 
Qca	  Mat	  och	  dryck

643 Organisation av boende, personalrum o d, 
hotell.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del	  
Qm	  Hotell,	  restauranger,	  turism

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER del
Pp	  Byggnadsteknik,	  byggnadsproduktion,	  teknisk	  hygien drift av 
systemen

645 Användning av inventarier o d.   

646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt 
o d).
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
Qcc	  Kläder	  och	  sömnad
Personlig hygien, skönhetsvård

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och 
utgifter
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
Privatekonomi

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter 
o d.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
Hemmets vård

649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
	  Vp	  Hälso-‐	  och	  sjukvård	  del
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65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER del
Pu	  Datorer	  	  del	  om	  drift

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Od	  Förvaltning

6525-6529 Militära verksamheter
S	  MILITÄRVÄSEN

653 Handelsverksamheter.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del	  
Qi	  Handel

654 Telekommunikationsverksamheter.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
	  Qjg	  Tele
P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER	  del
Puc	  Datanät,	  datakommunikation,	  internet

655 Förlagsverksamheter o d.
Ad	  Bokförlag,	  bokhandel del

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN de
	  Qjf	  Post	  och	  frimärken

P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER
Del om drift av transportmedel
	  P.08	  Energiförsörjning
	  Pa	  Teknisk	  fysik
	  Pb	  Maskinteknik
	  Pc	  Elektroteknik
	  Pd-‐Pe	  Bergsbruk.	  Metall
	  Pf-‐Pg	  Sten.	  Glas,	  keramik,	  porslin
	  Ph-‐Pi	  Trä.	  Papper
	  Pj-‐Pk	  Textil.	  Läder,	  päls
	  Pm	  Kemisk	  teknik
	  Pn	  Fotogra+i	  och	  +ilmteknik
	  Pp	  Byggnadsteknik,	  byggnadsproduktion,	  teknisk	  hygien
	  Pr	  Transportmedel	  och	  kommunikationer
	  Pra	  Landsvägsfordon	  och	  -‐tra+ik
	  Prb	  Järnvägar	  och	  spårvägar
	  Prc	  Fartyg	  och	  sjöfart
	  Prd	  Luftfart	  och	  rymdfart
	  Prda	  Luftfart
	  Prde	  Rymdteknik	  och	  rymdfart
	  Ps	  Brandteknik
	  Pu	  Datorer
	  Puc	  Datanät,	  datakommunikation,	  internet

657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. 
Skatter.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
	  Qa	  Nationalekonomi	  och	  +inansväsen del
Ekonomisk teori
Konjunkturlära
Ekonomiska förhållanden
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Penning- och bankväsen
Växelkurser
Bank- och kreditväsen
Börsväsen
Internationella kapitalrörelser
Statshushållning
Skatter
Tullväsen
Standardisering
Redovisning
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Försäkring Kooperation

658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
Arbetsmarknad.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
	  Qb	  Företagsekonomi
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Oha	  Arbete	  och	  arbetsmarknad

659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Q	  EKONOMI	  OCH	  NÄRINGSVÄSEN del
Reklam och PR

66/68 Tillverkning av varor
P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER
Del om tillverkning av varor
	  P.08	  Energiförsörjning
	  Pa	  Teknisk	  fysik
	  Pb	  Maskinteknik
	  Pc	  Elektroteknik
	  Pd-‐Pe	  Bergsbruk.	  Metall
	  Pf-‐Pg	  Sten.	  Glas,	  keramik,	  porslin
	  Ph-‐Pi	  Trä.	  Papper
	  Pj-‐Pk	  Textil.	  Läder,	  päls
	  Pm	  Kemisk	  teknik
	  Pn	  Fotogra+i	  och	  +ilmteknik
	  Pp	  Byggnadsteknik,	  byggnadsproduktion,	  teknisk	  hygien
	  Pr	  Transportmedel	  och	  kommunikationer
	  Pra	  Landsvägsfordon	  och	  -‐tra+ik
	  Prb	  Järnvägar	  och	  spårvägar
	  Prc	  Fartyg	  och	  sjöfart
	  Prd	  Luftfart	  och	  rymdfart
	  Prda	  Luftfart
	  Prde	  Rymdteknik	  och	  rymdfart
	  Ps	  Brandteknik
	  Pu	  Datorer
	  Puc	  Datanät,	  datakommunikation,	  internet

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
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69 Tillverkning/ byggande av byggnader och 
anläggningar
P	  TEKNIK,	  INDUSTRI,	  KOMMUNIKATIONER
Del om tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
	  P.08	  Energiförsörjning
	  Pa	  Teknisk	  fysik
	  Pb	  Maskinteknik
	  Pc	  Elektroteknik
	  Pd-‐Pe	  Bergsbruk.	  Metall
	  Pf-‐Pg	  Sten.	  Glas,	  keramik,	  porslin
	  Ph-‐Pi	  Trä.	  Papper
	  Pj-‐Pk	  Textil.	  Läder,	  päls
	  Pm	  Kemisk	  teknik
	  Pn	  Fotogra+i	  och	  +ilmteknik
	  Pp	  Byggnadsteknik,	  byggnadsproduktion,	  teknisk	  hygien
	  Pr	  Transportmedel	  och	  kommunikationer
	  Pra	  Landsvägsfordon	  och	  -‐tra+ik
	  Prb	  Järnvägar	  och	  spårvägar
	  Prc	  Fartyg	  och	  sjöfart
	  Prd	  Luftfart	  och	  rymdfart
	  Prda	  Luftfart
	  Prde	  Rymdteknik	  och	  rymdfart
	  Ps	  Brandteknik
	  Pu	  Datorer
	  Puc	  Datanät,	  datakommunikation,	  internet

7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.

70 Allmänt om konst och kultur.
I	  KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM del
Konsthistoria

71 Övergripande planering av fysiska miljöer. 
Klimat.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 
arkitektur
I	  KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM del
Ic	  Arkitektur
Uh	  Miljöfrågor	  och	  naturskydd	  del

73 Skulptur o d. Museiverksamheter, 
konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
I	  KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM del
Ih	  Konsthantverk	  och	  antikviteter
	  Ii	  Konstsamlingar
Ky	  Historiska	  hjälpvetenskaper	  del
BALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Allmänna museer
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78 Musik ( konserter o d 792)
I	  KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM del
	  Ij	  Musik
	  Ijc	  Musikinstrument
	  Ijn-‐-‐Ijq	  Vokalmusik
	  Ijr	  Dramatisk	  och	  scenisk	  musik
	  Ijs	  Religiös	  musik
	  Iju	  -‐-‐	  Ijv	  Folkmusik,	  världsmusik
	  Ijx	  Jazz,	  rock	  och	  populärmusik

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

7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala 
miljöer.
M	  ETNOGRAFI,	  SOCIALANTROPOLOGI,	  ETNOLOGI
BALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Omstridda fenomen och företeelser

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
I	  KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM del
Im	  Film
B	  ALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Bs-‐Bu	  Masskommunikation,	  radio,	  tv del
Masskommunikation del
Publicistik del
Radio och television

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
I	  KONST,	  MUSIK,	  TEATER	  OCH	  FILM del
	  Ik	  Teater	  och	  dans

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
R	  IDROTT,	  LEK	  OCH	  SPEL del
	  Rc	  Danslekar	  och	  dans
	  O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Fritidsverksamhet Samlingslokaler
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794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. 
Tips
R	  IDROTT,	  LEK	  OCH	  SPEL del
	  Rd-‐Re	  Spel	  och	  tidsfördriv.	  Lotterier,	  vadhållning,	  tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7951 Socialvård o d. 
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Ohf	  Social	  omsorg
Barn- och ungdomsvård Äldre Handikappade
	  Ohi	  Alkohol,	  narkotika,	  nikotin
	  Ohj	  Könsroller

7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska 
miljöer
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Kriminologi och polisväsen. Kriminalvård 

7957 Undervisning o d.
E	  UPPFOSTRAN	  OCH	  UNDERVISNING
BALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet

7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i 
boendet
O	  SAMHÄLLS-‐	  OCH	  RÄTTSVETENSKAP  delar
Ohd-‐Ohe	  Emigration,	  immigration,	  minoriteter
Emigration och immigration
Mångkultur, minoriteter, diskriminering

7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna 
grupper o d
B	  ALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Allmänna sällskap och föreningar

796/799 Sport, idrott o d.
R	  IDROTT,	  LEK	  OCH	  SPEL
Delar om idrott
	  Ra	  Gymnastik
	  Rba	  Allmän	  idrott,	  friidrott
	  Rbb	  Boll-‐	  och	  kägelsport
	  Rbc	  Simning
	  Rbd	  Sjösport,	  båtsport
	  Rbe	  Djursport
	  Rbf	  Cykel-‐,	  bil-‐	  och	  +lygsport
	  Rbg	  Vintersport
	  Rbi-‐Rbl	  Kamp-‐	  och	  kraftsporter
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8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 
motsvarar 82/89.
F	  SPRÅKVETENSKAP
	  Fb-‐Fr	  Indoeuropeiska	  språk
	  Fs-‐Få	  Övriga	  språk

81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 
motsvarar 82/89.
G	  LITTERATURVETENSKAP
	  Gc-‐-‐Gd	  Litteraturhistoria	  -‐	  nordiska	  språkområdet
	  Ge-‐-‐Gx	  Litteraturhistoria	  -‐	  utom	  nordiska	  språkområdet

82/89 Skönlitteratur på olika språk
H	  SKÖNLITTERATUR

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. 
Biografi.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade 
ämnen
B	  ALLMÄNT	  OCH	  BLANDAT del
Allmänna samlingsverk Citatsamlingar
Allmänna tidskrifter
Bs-‐Bu	  Masskommunikation,	  radio,	  tv del
DAGSTIDNINGAR	  	  OCH	  ANDRA	  NYHETSMEDIA

91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 
motsvarar 93/99.
N	  GEOGRAFI
	  Na-‐Nn	  Europa
	  Nc	  Sverige
	  Nb,	  Nd	  Norden
	  Nda	  Danmark
	  Ndb	  Norge
	  Ndc	  Island
	  Ndcf	  Färöarna
	  Ndd	  Finland
	  Nddå	  Åland
	  Ne	  Brittiska	  öarna
	  Neta	  Irland
Nf	  Mellaneuropa
	  Nfa	  Tyskland
	  N+b	  Österrike
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	  N+bi	  Liechtenstein
	  Nfc	  Ungern
	  Nfda	  Tjeckien
	  Nfdb	  Slovakien
Ng	  Benelux
	  Nga	  Nederländerna
	  Ngb	  Belgien
	  Ngc	  Luxemburg
	  Nh	  Schweiz
	  Ni	  Italien
	  Nig	  Vatikanstaten
	  Nij	  San	  Marino
	  Niv	  Malta
	  Nj	  Frankrike
	  Njv	  Monaco
	  Nk	  Spanien
	  Nki	  Andorra
	  Nkk	  Gibraltar
	  Nl	  Portugal
	  Nm	  Östeuropa
	  Nma	  Ryska	  federationen
	  Nmad	  Ukraina
	  Nmae	  Vitryssland
	  Nmaf	  Moldavien
	  Nmb	  Polen
	  Nmca	  Estland
	  Nmcb	  Lettland
	  Nmcc	  Litauen
Nn	  Balkanländerna
	  Nna	  Rumänien
	  Nnb	  Västra	  Balkan

	  Nnba	  Serbien
	  Nnbb	  Kroatien
	  Nnbc	  Slovenien
	  Nnbd	  Bosnien-‐Hercegovina
	  Nnbe	  Montenegro
	  Nnbf	  Makedonien
	  Nnbz	  Kosovo
	  Nnc	  Bulgarien
	  Nnd	  Grekland
	  Nnf	  Albanien
	  No	  Asien
	  Noa	  Främre	  Asien
Noac	  Kaukasus
Noah	  Arabiska	  halvön
Noam	  Centralasien
Nob	  Främre	  Indien
Noc	  Bortre	  Indien
Nocd	  Indokina
Nod	  Ostindiska	  öarna
Noe	  Östasien
	  Nofc	  Mongoliet
	  Np	  Afrika
Npa-‐-‐Npb	  Nordafrika
Npcb	  Ekvatorialafrika
Npcc	  Norra	  Västafrika
Npcd	  Södra	  Västafrika
Npd	  Centralafrika
Npe	  Södra	  Afrika
Npf	  Östafrika
Npg	  Nordöstafrika
	  Nq	  Amerika
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	  Nqa	  Nordamerika
	  Nqb	  Kanada
	  Nqc	  Centralamerika
	  Nqd	  Sydamerika
	  Nr	  Australien	  och	  Oceanien
	  Ns	  Polarländerna
Nt	  Oceaner	  och	  hav
Ny	  Kartogra+i

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
L	  BIOGRAFI	  MED	  GENEALOGI

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän 
historia.	  
K	  HISTORIA
	  Ky	  Historiska	  hjälpvetenskaper	  Del

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.	  
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
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Klassifikationssystemet för verksamheter 
och bibliotekssystemen.
Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation 
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utveck-
lingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.

Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden beteck-
nade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i princip 
enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden betecknade 
10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10 områden så 
att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i områden 
med 4 siffror 1000-9999, etc.

Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en 
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på 
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man 
kan hålla i huvudet.

Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någorlun-
da fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som 
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande om-
rådesindelningar och således inte blir för grov. En del av områdena 
10-99 är dock så omfattande att en längre gående uppdelning måste 
göras om man vill ha en klarare uppfattning om verksamheterna.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största system 
för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla amerikanska 
bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det systemet 
senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universiella Deci-
malklassifikationen.

DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också skill-
nader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet här. 

Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan syste-
met här avser klassifikation av verksamheter. Det är en väsentlig 
skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstämmer i stor 
utsträckning med klassifikationerna i DC och DK. Vilka skillnaderna 
är förbigås nu.

I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över 
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek 
används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt sy-
stem, som är mycket udda i jämförelse med system som används i 
andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.

SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har huvudom-
råden betecknade med ”stora” boksäver A-Ä (versaler). Som indel-
ningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror an-
vänds ibland som tilläggsbeteckningar.

DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och områdena 
i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika beteck-
ningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK gäller 
religion, medan i SAB religion betecknas C.

Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför 
SAB-systemet, men att en  övergång till DC eller DK i svenska natio-
nalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att 
så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB. På senare tid tycks 
man dock i svenska bibliotek inrikta sig på att övergå till DC, vilket är 
olyckligt eftersom DC inte är helt bra med hänsyn till samhällsplane-
ringens problem.

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



Dewey decimalklassifikation.
DDK23 
Dewey decimalklassifikation (DDK) är det mest spridda klassifika-
tionssystemet i världen, översatt till över 30 språk. Bibliotek i mer än 
135 länder använder DDK och mer än 60 nationalbibliografier har 
dewey-klassningar. I Sverige används DDK sedan 2011 av ett stort 
antal bibliotek, bland annat Kungliga biblioteket. 
För mer information om DDK och en mer fullständig översikt: 
• www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK 
• deweybloggen.kb.se

De tio huvudklasserna
000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskaper
400 Språk
500 Naturvetenskaper
600 Teknik
700 Konstarterna & fritid
800 Litteratur
900 Historia & geografi

De hundra avdelningarna

000 Datavetenskap, kunskap & system
010 Bibliografier
020 Biblioteks- & informationsvetenskap
030 Uppslagsverk & kalendrar
[040] [Vakant]
050 Tidskrifter & seriella resurser	

060 Föreningar, organisationer &  museer 	
 	
 	
 	

070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering
080 Citat
090 Handskrifter & rariteter

100 Filosofi
110 Metafysik
120 Kunskapsteori
130 Parapsykologi & ockultism
140 Filosofiska skolor
150 Psykologi
160 Filosofisk logik
170 Etik
180 Antik, medeltida & österländsk filosofi
190 Modern västerländsk filosofi
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200 Religion	
 	
 	
          	
 	
 	
 	
 	

210 Religionsfilosofi & religionsteori
220 Bibeln
230 Kristendom & kristen teologi
240 Kristendomsutövning & kristet bruk
250 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar
260 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan
270 Kristendomshistoria
280 Kristna samfund
290 Övriga religioner

300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi
310 Statistik
320 Statsvetenskap
330 Nationalekonomi
340 Juridik
350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap
360 Sociala problem & sociala tjänster
370 Utbildning	
 	
 	

380 Handel, kommunikationer & transport
390 Seder, etikett & folklore	
 	


400 Språk	
 	
 	
 	

410 Språkvetenskap
420 Engelska & fornengelska
430 Tyska & besläktade språk
440 Franska & besläktade romanska språk
450 Italienska, rumänska & besläktade språk
460 Spanska, portugisiska, galiciska
470 Latin & italiska språk
480 Klassisk grekiska & modern grekiska
490 Övriga språk

500 Naturvetenskaper
510 Matematik 
520 Astronomi 
530 Fysik 
540 Kemi 
550 Geovetenskaper & geologi 
560 Paleontologi 	
 	
 	

570 Biologi 
580 Växter (botanik) 
590 Djur (zoologi) 



600 Teknik 
610 Medicin & hälsa 
620 Ingenjörsvetenskap 
630 Jordbruk 
640 Hemkunskap & familjekunskap 
650 Företagsledning & PR 	
 	

660 Kemisk teknik 	
 	
 	

670 Tillverkning	
 	
 	

680 Tillverkning för särskilda ändamål 	

690 Byggnadsteknik                          

700 Konstarter 
710 Landskapsarkitektur & fysisk planering 
720 Arkitektur 
730 Skulptur,keramik & metallkonst
740 Grafiska konstformer & konsthantverk   	
 	
 	

750 Målarkonst 	
 	
 	
   
760 Tryckframställning & grafiska tryck:     	
	
 	
 	

770 Fotografi, datorkonst, film, video 
780 Musik 
790 Idrott, spel & underhållning	

	


800 Litteratur, retorik & analys	

810 Amerikansk litteratur på engelska
820 Engelska & fornengelska litteraturer 
830 Tyska & besläktade litteraturer 
840 Franska & besläktade litteraturer 
850 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer 
860 Spanska, portugisiska, galiciska litteraturer 
870 Latinska & italiska litteraturer 
880 Klassisk & modern grekisk litteratur 
890 Övriga litteraturer

900 Historia 
910 Geografi & resor 
920 Biografi & genealogi 
930 Forntida världens historia (före ca 499)
 940 Europas historia 
950 Asiens historia 
960 Afrikas historia 
970 Nordamerikas historia 
980 Sydamerikas historia 
990 Övriga områdens historia 



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

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

De två överensstämmer i stort sett, men med några undanttag.

Avdelning 0 i Dewey decimalklassifikation: avdelningen har slopats 
i  klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter. Innehållet har 
flyttats till bättre platser i 101-104, 651 och 90.

Avdelning 1 i Dewey decimalklassifikation: 100 Filosofi, 110 Meta-
fysik 120 Kunskapsteori 130 Parapsykologi & ockultism 140 Filo-
sofiska skolor, är gamla från 1800-talet och har formulerats om .
        010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap
030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] har flyttat in i SW1.

Avdelning 2 i Dewey decimalklassifikation: I stort sett lika i SW2.

Avdelning 3 i Dewey decimalklassifikation: SW3 har gjorts om till 
en  avdelning för politiska vetenskaper och politiska verksamheter.  
Det som är opolitiskt har flyttats till SW avdelningar 6 och 7. SW3 har 
ingen avdelning 30.

Avdelning 4 i Dewey decimalklassifikation: Språk har flyttats till 
SW 80.  SW4 är  en avdelning för sambandsforskning, där  det ännu 
inte finns många särskilda verksamheter. Samband behandlas för det 
mesta inom alla andra avdelningar.  

Avdelning 5 i Dewey decimalklassifikation: I stort lika i SW5.
I SW5 har tillkommit Arkeologi från historia.

Avdelning 6 i Dewey decimalklassifikation: i SW 65 Har lagts in 
opolitiska verksamheter som flyttats från  avdelning 3 i Dewey 
decimalklassifikation.

Avdelning 7 i Dewey decimalklassifikation: i SW 79 har lagts in 
opolitiska verksamheter som flyttats från  avdelning 3 i Dewey 
decimalklassifikation.

Avdelning 8 i Dewey decimalklassifikation: I SW 80 finns språk som 
flytttas från avdelning 4 i Dewey decimalklassifikation. 
    I SW 81 finns litteraturhistoria som flyttas in från avdelning 800 i 
Dewey decimalklassifikation.
    I SW 82-89 finns litteratur som flyttas in från avdelning 810- 890 i 
Dewey decimalklassifikation.
    SW8 Har  avdelningarna F, G och H i SAB-systemet som vi är vana 
vid att ha tillsammans.

Avdelning 9 i Dewey decimalklassifikation: lika i SW , men SW90 
har fått ta emot delar från avdelning 0 i Dewey decimalklassifikation.
    SW 90 är mest en avdelning för tidningar och journalistik. Men 
journalistik od finns också i SW 7914-7919 med radio och TV.
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DN  4 april 2014 Ukrainakrisen.

”Rysslands och Ukrainas band är starkare 
än andras”
“Frostig fred hotar. Majdanrevolten var naturlig men ökade 
interna motsättningar. Alla parter i krisen förtjänar kritik: 
Kievregeringen för svag legitimitet, Ryssland för folkrättsbrott, 
väst för bristande insikter. Lösningen är återknutna band såväl 
Moskva–Kiev som väst–öst, skriver tidigare Moskvaambassadören 
Sven Hirdman. “

“Ett imperium som har existerat en lång tid tar lång tid att upplösas. 
För Romarriket tog det två hundra år; för det Osmanska riket hundra 
år. Ukraina-krisen kan ses som en fortsättning på Sovjetunionens 
sönderfall sedan 25 år.

Krisen i Ukraina, konflikten i Krim och Rysslands agerande har alla 
sitt direkta ursprung i själva Ukraina. Ukraina, ”Gränslandet”, är en 
ung stat med osäker nationell identitet. De ömsesidiga mänskliga och 
ekonomiska beroendena är större mellan Ukraina och Ryssland än 
mellan andra stater i Europa. Några exempel:

Ryssland och Ukraina har sin gemensamma vagga i Kievskaja Rus på 
1000-talet, vilket figurerar starkt i det ryska medvetandet.

Under Tsartiden var nuvarande Ryssland, Ukraina, och andra områden 
en enda stat indelad i guvernement styrda från Moskva.

17 procent av Ukrainas invånare är etniska ryssar, 30 procent har ryska 
som modersmål, 90 procent talar ryska. I Ryssland är de 3 miljonerna 

ukrainare den tredje största folkgruppen.

26 procent av Ukrainas export och 32 procent av importen sker med 
Ryssland. Två tredjedelar av naturgasen och 100 procent av kärnbräns-
let kommer från Ryssland. Flera ukrainska verkstads- och livsmedels-
produkter är till 50–90 procent beroende av den ryska marknaden.

Men Ryssland är också ekonomiskt beroende av Ukraina för transport 
av naturgas till Europa, för samproduktion och reservdelsförsörjning 
av kärnkraftsreaktorer, rymdraketer, helikoptermotorer med mera.

Under 23 år och under fyra presidenter har Ukraina vanskött sin eko-
nomi medan giriga politiker och oligarker skott sig, allra värst under 
den avsatte presidenten Janukovytj. Det var därför naturligt att befolk-
ningen till sist fick nog och revolutionen ägde rum på Majdan i Kiev. 
Denna revolution genomfördes av de mest radikala krafterna från 
västra Ukraina, vilkas ukrainsk-nationalistiska agenda väckte stora 
farhågor hos den rysk-ukrainska befolkningen i östra och södra 
Ukraina. De interna motsättningarna i landet minskade därför inte utan 
ökade. Den ukrainska ekonomin fortsatte sin katastrofala färd mot 
botten.

Krim med Sevastopol har i århundraden varit en del av den ryska 
nationen. Ryssland erövrade halvön från turkarna på 1780-talet. 
Sevastopol är ”hjältestaden” från Krimkriget på 1850-talet och från 
kriget mot Nazi-Tyskland på 1940-talet. Av en ren tillfällighet över-
lämnades Krimhalvön 1954 av den sovjetiske ledaren Chrusjtjov från 
den sovjetiska rådsrepubliken Ryssland till den sovjetiska rådsrepubli-
ken Ukraina för att Chrusjtjov skulle få den ukrainska partiledningen 
på sin sida i maktkampen med rivalen Malenkov. Det hade då ingen 



annan praktisk betydelse än att det underlättade byggandet av en 
vattenledning från floden Dnjepr till Krim. Ingen brydde sig om att 
fråga Krimborna. I det ryska folkmedvetandet förblev Krim och 
Sevastopol ryska. Efter Ukrainas självständighet arrenderade Ryssland 
flottbasen i Sevastopol enligt ett avtal giltigt till 2042 med rätt för 
Ryssland att hålla 25 000 soldater där. Sevastopol är en oumbärlig 
huvudbas för den ryska marinen i Svarta havet och för dess närvaro i 
Medelhavet.

De ryska motiven för att inkorporera Krim med Ryssland kan sam-
manfattas sålunda:

En gång för alla säkra att Sevastopol förblev i ryska händer.

Med utnyttjande av Ukrainas svaghetsillstånd återföra Krim till Ryss-
land efter Chrusjtjovs nyckfulla utspel 1954.

Gentemot västländerna demonstrera att Ryssland efter åratal av till-
bakaträngande i förhållande till USA, Nato och EU var berett att hävda 
sina nationella intressen, såsom Putin förutskickat redan 2007.

Inför den egna opinionen spela på de patriotiska känslorna i syfte att 
stärka presidentmaktens ställning.

Det finns anledning att rikta kritik mot alla parter i Ukrainakrisen:

Mot den nya ukrainska regeringen för dess ensidiga sammansättning 
och svaga nationella legitimitet, även om premiärminister Jatsenjuk 
försöker uppträda som en ansvarsfull politiker med försonande tal till 
den rysk-ukrainska befolkningen.

Mot Ryssland för dess obestridliga folkrättsbrott på Krim och för den 
grova hatpropagandan i ryska statsstyrda medier mot Ukraina sedan i 
höstas. Den ryska regeringen kan också kritiseras för att ha tagit sig 
rätten att skydda sina ”landsmän” utomlands, även när de icke är ryska 
medborgare.

Mot EU för att i samband med förhandlingarna om ett associationsav-
tal mellan Ukraina och EU inte ha förstått hur Janukovytj agerade för 
egen vinning, inte ha begripit hur illa det stod till med den ukrainska 
ekonomin, inte heller ha förstått de djupa banden mellan Ukraina och 
Ryssland och drivkrafterna bakom det ryska agerandet, samt för att ha 
ställt Ukraina inför ett omöjligt val mellan EU och Ryssland.

Mot USA för dess ensidiga stöd till de mest radikala nationalisterna i 
Ukraina och dess hårdföra sanktionspolitik mot Ryssland.

Vad finns det för lösningar på problemet? Sanktioner är ett dåligt 
policyinstrument. De är lätta att införa men svåra att avveckla. De har 
en tydlig signaleffekt men leder som regel till en hårdnande inställning 
och kontraåtgärder från motsidan.

Den enda möjliga framgångsvägen är återupptagna kontakter och 
samarbete mellan de ryska och ukrainska regeringarna. Här vilar ett 
särskilt ansvar på Ryssland som den starkare parten. Förmodligen 
måste den inrikespolitiska situationen i Ukraina först stabiliseras efter 
det att president- och parlamentsval hållits. Ukrainas ekonomiska 
problem kan inte lösas utan rysk medverkan. I sak torde de flesta ryska 
och ukrainska politiker vara ense om att en framtida lösning måste 
innefatta vittgående ömsesidigt fördelaktigt samarbete, respekt för det 
ryska språket och kulturen i Ukraina, ökat regionalt självstyre i hela 
landet samt en ukrainsk utrikespolitik som går ut på samarbete med 
både EU och Ryssland men inte på medlemskap i Nato.



Den långsiktiga frågan är hur man skall återskapa ett rimligt mått av 
förtroende i öst-väst relationerna, som har fått en allvarlig törn av det 
inträffade. Det berör oss alla i Europa. Om inget görs, kommer en 
”frostig fred” att råda i Europa i flera år med negativa konsekvenser 
för ekonomiskt samarbete och mellanstatliga relationer. Det ankommer 
på stormakternas ledare i Moskva, Washington, Berlin och Bryssel att 
ta de första stegen. Ett sådant steg för att trappa ned spänningen togs 
vid telefonsamtalet mellan Putin och Obama natten till lördag 29 mars 
angående den ryska truppnärvaron vid Ukrainas gränser. I samman-
hanget vore det värdefullt om parterna kunde dämpa sin retorik och gå 
in för ”a verbal cease fire”. Det gäller särskilt de ryska statskontrolle-
rade medierna men också stora delar av västerländsk press som ägnat 
sig åt en överdrivet skarp kritik av president Putin och Ryssland. Det 
går att kritisera och samtidigt försöka förstå motsidans bevekelse-
grunder.

Sverige borde för egen del återgå till sin gamla utrikespolitiska linje att 
verka för att dämpa, inte öka stormaktsmotsättningarna. Principer är 
bra men mår bättre av att verklighetsanpassas.

Sven Hirdman, tidigare svensk Moskvaambassadör “



DN 2 april 2014: Skolan.

DNs huvudledare 2 april 2014 om skolan.
“Temat för seminariet är ”Den svenska skolan – flumskola eller mo-
dern och framåtblickande?” En klass på ett hundratal lärare, debattö-
rer, politiker och tjänstemän lyssnar mer eller mindre intensivt hos 
Studieförbundet näringsliv och samhälle i centrala Stockholm.
Efter exakt en timme kommer nyheten: ”Svenska elever är sämst i 
Norden på problemlösning, visar en ny Pisaundersökning”. Även om 
många säkert får upp den direkt på sina telefoner väcker den ingen 
större uppmärksamhet. Kanske har vi slutat att förvånas. Nästa gång 
testar väl Pisa hur snabbt elever dukar ut efter sin lunch, eller hur bra 
de är på skolgårdsfotboll, och Sverige kommer förmodligen att hamna 
en bit under snittet där också.
På ett sätt är det rimligt att inte förvånas över det senaste Pisaresul-
tatet. Eftersom svenska elever har dåliga ämneskunskaper är det inte 
märkligt att de inte kan lösa problem, vilket ofta förutsätter ämnes-
kunskaper. Samtidigt har vi kanske haft en sista desperat övertro på att 
just våra skolbarn har en sorts superkraft som andra saknar. Att vi är 
kreativare, mer fritänkande än de stackars utländska elever som dag-
ligen utsätts för korvstoppning från katedern.
Nu kan vi inte ens drömma om det. Naturligtvis är det en skandal att vi 
gång på gång, oavsett vad Pisa mäter, hamnar under OECD-snittet.
En av talarna på SNS-seminariet är den alltid underhållande och tänk-
värde Hans Albin Larsson, professor på Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. I hans ögon ligger en stor del av skulden 
för kunskapsraset i nedvärderingen av lärarnas ämneskunskaper.
Som exempel tar han upp hur ämnen som historia och matematik 
försvann, klumpades ihop med andra till SO och NO som i sin tur 

krympte i läroplanerna. Samtidigt som kraven på elevernas kunskaper 
minskade tvingades lärarna undervisa i ämnen som de inte behärskade, 
och ålades dessutom mer administration.
Lärarrollen förändrades, enligt Larsson, från någon som är expert på 
sitt ämne till en person som går runt och är lite allmänt vuxen i skolan 
medan han eller hon ”främjar olika typer av elevaktiviteter”. Den 
förskjutningen menar han är kopplad till 60- och 70-talens vänstervåg. 
Den som radikalt vill förändra samhället är förstås tvungen att radikalt 
förändra skolan.
Men de elever som var målet, de som skulle tjäna på skolrevolutionen, 
de allra svagaste – det var de som blev förlorarna. Barnen till de 
studievana föräldrarna klarade, och klarar, sig hyfsat ändå.
Lägg därtill de skolpolitiska utspel som duggar tätare än nationella 
prov och skapar osäkerhet och instabilitet hos svenska skolbarn, för-
äldrar och lärare och det finns all anledning att bli dyster. Men lite 
muntrare till sinnes kunde man trots allt bli av de lärare som också 
talade på seminariet.
Anna Anu Viik, som vann Lärarförbundets lärarpris år 2012, skrattade 
lite trött åt alla de byråkratpolitiska infall som landat på hennes kateder 
under 20 år. ”Under den tiden har Lärarhögskolan reformerats tre 
gånger”, sa hon som exempel. ”I Finland har den gjorts om tre gånger 
på 100 år. Det går för fort.”
Samtidigt lägger hon till en viktig poäng. ”Med lite skinn på näsan lär 
man sig att de nymodigheter som dyker upp också försvinner efter en 
liten tid”.
Det är väl det man hoppas av de svenska lärarna. Att de ska ha så stor 
kompetens, så stort självförtroende och så stor tilltro till sig själva att 
de ska se lagom intresserade ut när en skolbyråkrat kommer med sitt 



senaste pedagogiska stjärnstoff – och sedan snarast förpassa detsamma 
ut genom klassrumsfönstret.
Men för att få kompetenta och självständiga lärare krävs en bättre 
lärarutbildning, högre löner och en starkare yrkesroll. Det är viktigare 
krav än det slentrianmässiga ”mer resurser till skolan”.
En fråga som inte ställdes under seminariet om den svenska skolans 
historia var vem som egentligen efterfrågat dessa ständiga reformer, 
nya läroplaner och pedagogiska trender. Det har i alla fall inte varit 
föräldrarna, som mest suttit som frågetecken när barnen kommer hem 
med kunskapsmål och betygskriterier som knappt ens deras lärare 
begripit.
Det är lätt att instämma med Anna Anu Viik – det har gått för fort. 
Enda chansen för föräldrarna att påverka sina barns undervisning har 
varit möjligheten att välja skola. Det vore en stor olycka om hetsen 
mot ”vinster i välfärden” medförde att den inskränktes efter nästa val.

DN 2/4 2014 “

DN 5 april 2014:
“Läraren är ingen trollkarl”
“  Skolan handlar om det den alltid handlat om, att övning ger 
färdighet och repetition är inlärningens moder. Det hör till livs-
villkoren och ingen finns att klandra, varför skoldebatten hamnar 
snett. “

“Skolan handlar om det den alltid handlat om, att övning ger färdighet 
och repetition är inlärningens moder. Det hör till livsvillkoren och 
ingen finns att klandra, varför skoldebatten hamnar snett.

I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av 
makt finns till för åtgärda livets friktion. Journalistiken, politiken och 
den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det 
har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan 
instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till 
svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade.

Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från 
Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare 
än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem 
om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minu-
ter och enskilt löste tal av liknande slag.

Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra 
med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, 
men han snickrar inte åt honom. Alla vet att idrottsliga framsteg 
kommer av träning utförd av idrottarens kropp, inte tränarens. Men så 
fort kunskapen blir teoretisk krånglar vi till det något kolossalt. Allt 
förmodas med ens vara medfött och omöjligt att påverka på egen hand, 
tränaren görs viktigare än träningen och lärandet står och faller med 
metodik, antal personer i rummet och en magisk auktoritet som sitter 
på hemligheterna.



Så komplicerat kan det inte vara. Det är ingen skillnad att träna för att 
bli fysiker eller löpare. Den som vill bli en bättre löpare tittar inte på 
en instruktionsfilm, utan springer. Och man förstår inte fysik först och 
räknar sedan. Man lär sig formlerna, sedan räknar man och läser, räk-
nar och läser; ur det uppstår successivt förståelse om hur formlerna 
åskådliggör naturlagarna. De ämnesspecifika kunskaperna ligger 
sammantvinnade med utövandet, inte utanför det där en superpedagog 
kan visa och berätta så att man ska slippa mödan att göra kunskapen 
till en del av den egna hjärnans processer.

All kunskap och inlärning är praktisk. Man måste utföra den med 
sin kropp och sitt huvud. Inget annat fungerar. Ingen annan kan göra 
det åt en. Just detta gör social rörlighet möjlig. Studerandet på kamma-
ren kommer ingen undan. Hur framstående föräldrar man än har måste 
kunskapen in även i den nya människans hjärna och där bli till förstå-
else genom studier i avskildhet.

Det gör förstås läroböckernas kvalitet avgörande. Under min skoltid på 
1980-talet tänkte jag alltid att om bara böckerna innehöll vad de skulle 
var ineffektiva lektioner ingen katastrof. Det gick att kompensera 
hemma, ensam med böckerna. Fasan var inte mediokra lärare, utan 
idén att eleverna skulle ”göra sina egna läromedel”.

Det är böckerna man till sist måste ner i om man ska lära sig något 
teoretiskt. Läraren finns där för att förklara, sätta fenomen i perspektiv 
och bena ut sammansatt stoff. Men tyvärr, inlärningsjobbet måste varje 
hjärna göra själv.

Att människor har rätt till kunskap betyder att ingen har rätt att hindra 
någon från att studera. Det betyder inte att lärare kan ”ge” kunskap. 
Den återkommande förvrängningen av rättighetsbegreppet, att rättig-
heter är något andra är skyldiga att förse en med, blir på inlärningsom-
rådet rent naturvidrigt på grund av hjärnans funktionssätt. Det går att 
ålägga andra att förse en med allt möjligt, men inte med kunnande, 
reflektion och insikt. Det är än så länge en biologisk omöjlighet.

En vän till mig som undervisar på en svensk högskola berättar ofta 
om hur hennes studenter på fullt allvar och med stor indignation anser 
att om de inte klarar tentan är det läraren (det vill säga makthavaren) 
som misskött sina åligganden. De tycker sig ha beställt en medborger-
lig rättighetstjänst i form av utbildning, där kunskap ingår. På samma 
sätt som tjänsten hårklippning garanterar studenten ny frisyr mot att 
den går till salongen samt betalar, ska de få en examen och kunskap 
mot att de infinner sig på högskolan samt är medborgare med ett 
människovärde.

Frisörtjänster består som bekant i att frisörer arbetar med en annan 
persons hår utan dennes inblandning tills nöjaktigt resultat uppstått. 
Tror man att utbildningstjänster utgörs av att läraren bearbetar stu-
dentens tänkande och hjärna såsom frisören bearbetar kundens hår, har 
man gruvligt missuppfattat tingens väsen.

Den tjänst man köper för skattepengar eller erhåller som rättighet är 
möjligheten att tentera kunskaper och få ett papper på det. I tjänsten 
ingår tillgång till lärares kompetens och organisering av kunskaps-
massan. Det man inte köper eller erhåller som rättighet är fakta- och 
förståelseöverföring. Den är nämligen oköpbar, och därför omöjlig 
som rättighet, dock ej som frihet. Den är oköpbar men fri på exakt 
samma sätt som högre syreupptagning är det för löparen. Den kan bara 
införlivas genom eget utförande.

Klasstorlekar, resurser och lärarnas status är underordnade storheter så 
länge uppfattningen odlas i samhället att kunnande, insikt och vetande 
är att lämna in sig själv på rättighetsservice och komma ut några år 
senare med allting på plats, oavsett vad man haft för sig under tiden.

Lena Andersson ledarredaktionen@dn.se”
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DN 5 april 2014:

“Fokus på taktik – inte sakfrågor”
“I dag ska statsminister Fredrik Reinfeldt peppa 2 800 valarbetare 
att vända regeringens underläge i opinionen. Valstrategin går ut 
på att framställa regeringen som duglig och Sverige som ett bra 
land. Sedan ska oppositionens brister belysas och vinna valet åt 
Reinfeldt. “

“Moderaterna har gjort opinionsundersökningar om vilket ord partiet 
ska använda för att tala om läget på arbetsmarknaden. ”Ordet arbets-
löshet är Socialdemokraternas ord”, berättade Moderaternas analys- 
och kommunikationschef Per Nilsson i går på Moderaternas Sverige-
möte i Göteborg, och tillade att arbetslöshet är ett negativt ord. Den 
har också stigit sedan regeringen Reinfeldt tillträdde, vilket Moderater-
na förstås inte vill framhålla.

Men partiet vill ändå att jobb mot bidrag ska vara valets konfliktfråga. 
M betonar att antalet sysselsatta har ökat i Sverige, när många lämnat 
förtidspension och sjukskrivning. Moderaterna kommer nu att börja 
använda ordet ”arbetskraften”. Undersökningarna visar att det för-
knippas med ord som ”människor”, ”arbete” och ”arbetsför”.

Statsministen tog sig an det utprovade ordet direkt, på en pressträff 
sent i går eftermiddag. Han berättade att han i dag, lördag, kommer att 
hålla tal om jobb och – begreppet arbetskraften. Fredrik Reinfeldt 
skisserade också sin föga visionära strategi inför valet: Inga stora 
skattesänkningar, inga stora reformer.

”Folk vill ha politiker som har förmåga att hålla ihop ekonomin, som 
visar stabilitet och långsiktighet”, sade han.

Alltså, allt ska vara ungefär som det är. Det politiska slaget kommer nu 
att stå om verklighetsbeskrivningen. Är Sverige ett land som håller på 
att slitas isär, som oppositionen säger, eller ett bra land, som rege-
ringen säger?

Sådant som skulle ha kunnat bli till stor belastning för regeringen 
åtgärdas i samband med vårbudgeten. Försvaret och skolan får mer 
pengar, köerna till cancervården kortas.

Moderaterna har med sin u-sväng från stora skattesänkningar till 
förslag om skattehöjningar ändrat hela spelplanen för valrörelsen. 
Socialdemokraterna får svårt att hävda att nya skattesänkningar står 
mot välfärd i valet. Den värsta fällan för oppositionen är dock 
finansminister Borgs nya mål att ha en procents överskott i statsfi-
nanserna år 2018. Det är ett väldigt tufft mål som kommer att kräva 
stor stramhet och sannolikt också besparingar eller skattehöjningar. 
Det ställer oppositionen i en svår sits. Accepterar de målet kommer de 
att få lägga om sin politik med besvikna väljare som resultat. S har ju 
bland annat lovat att halvera ungdomsarbetslösheten, vilket kräver 
pengar. Ställer de sig inte bakom målet att nå överskott 2018 så 
kommer de att utmålas som oansvariga och olämpliga att sköta rikets 
finanser. Moderaterna hoppas att vinna hur som. Men det riskerar att 
bli till priset av en visionslös och negativ valrörelse.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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DN5 april 2014:

“Kärvt M tänker inte ge löften om reformer”

“En valrörelse helt utan löften om stora reformer – och fullt fokus 
på regeringsduglighet och stabilitet. Så tänker Fredrik Reinfeldt 
få fyra år till som statsminister. – Det blir rimligen en annorlunda 
valrörelse, säger han. “

“Under Sverigemötet i Göteborg råder det ingen tvekan om hur Mode-
raterna kommer att möta väljarna.

En kärv linje, utan löften om reformer som kostar pengar, ska ge Fred-
rik Reinfeldt och Moderaterna en tredje historisk valseger.

– Vi ska göra det vi är allra bäst på, nämligen att sköta offentliga fi-
nanser, svensk ekonomi och visa långsiktighet, säger Fredrik Rein-
feldt.

När statsministern frågades ut av journalister i går eftermiddag argu-
menterade han för att årets valrörelse i ett historiskt perspektiv är unik.

– Jag tror helt enkelt inte att det finns något utrymme för ofinansierade 
reformer under nästa mandatperiod, säger han.

Finansminister Ander Borg betonar även han att stabilitet och ansvar 
är regeringens främsta prioritet.

– Jag kommer först säkra stabiliteten. Tappar man stabiliteten bygger 
man nästa djupa nedgång. Stabiliteten är överordnad. Stabilitet är ett 
evigt pågående arbete.

Genom att betona att regeringen måste hålla i slantarna för att klara 
nästa kris vill Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tvinga in huvudmot-
ståndaren Socialdemokraterna på Moderaternas planhalva. Moderat-
ledningen vill att valrörelsen ska handla om rikets finanser och 
regeringsduglighet, två områden där alliansen för tillfället klarar sig 
bra i opinionen.

Fredrik Reinfeldt säger att han förutsätter att Socialdemokraterna an-
passar sig till regeringens ekonomiska dagordning.

– Om de hävdar att vi har fel blir det en väldigt skarp konflikt. Då 
kommer jag hävda att de riskerar den goda ekonomiska utveckling vi 
haft i Sverige på senare år och att de riskerar att föra ner oss i de eko-
nomiska diken där väldigt många andra länder i vår omvärld har be-
funnit sig, säger Fredrik Reinfeldt.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
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De särskilda utredningarna på 
http://wimnell.com 

De finns förtecknade i följande pdf, som också innehåller inne-
hållsförteckningar till de senaste årens utredningar.

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

I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och 
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning, 
varvid den senaste läggs underst. 

De senaste utredningarna, 10 maj 2011- 3 april 2014, som var för 
sig ofta redovisar aktuella saker i alla de 129 delområdena på 
hemsidan: de förtecknas i början på hemsidan i kronologisk 
ordning med den senast allra överst: 

Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter  inlagt 
i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
(Del av  http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdfmed bara Statistisk 
årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter )

Sven Wimnell  3 april 2014:
Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, 
skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och 
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många 
länkar. http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.

Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag 
till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida 
och kommentarer om de 22 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf 

Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning 
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars 
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. 
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf 
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Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav 
om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre 
samhällsinformation och bättre skolundervisning. 
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf 

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Första delen med de första 12 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf 

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Andra delen med de sista 10 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf 

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4 
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf 

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 
1-3.  http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf 

Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om 
planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 
2013. http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf 

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på 
tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 
20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf 

Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk 
skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-
zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf 

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för 
verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/
omr36-39zs.pdf 

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 
2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf 

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 
2012 - mars 2013 i område 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf 

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 
2012 - mars 2013 i områdena 
7-9. Kulturella verksamheter 
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf 
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Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? 
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf 

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för 
privahushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. 
http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf 

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 
1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, 
diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf 

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och 
socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://
wimnell.com/omr36-39zq.pdf 

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning 
och forskning. 
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och 
byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i 
Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i 
februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 11 januari 2012:
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
http://wimnell.com/omr70c.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs 
ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio 
huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf 

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering 
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter. 
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

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

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
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