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    socialförsäkringsministrar.
* Sjuk- och hälsovård, kemikalier, 
   räddningdtjänst. 
    Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.

DN 27 okt 2014

“Ebolan blottar en brist på tillit

Utanför de direkt drabbade länderna har ebolasmittan gett upphov till 
en malande, existentiell rädsla. Nationsgränser och myndigheter ter sig 
uppluckrade och ineffektiva.Det småskrattas lite här och där åt 
människor som överreagerar på ebolaviruset. Där var kvinnan som 
kom till flygplatsen i egenhändigt tillverkad skyddsoverall. Där var de 
hundratals föräldrarna i Mississippi som höll sina barn hemma från 
skolan därför att rektorn hade varit i Zambia, ett land i södra Afrika 
som inte har berörts av ebolaepidemin i kontinentens västra del. Där 
var skoldistriktet i Ohio som stängde en förskola och en 
mellanstadieskola därför att en i personalen eventuellt hade flugit med 
samma plan (inte ens på samma resa) som en ebolasmittad 
sjukvårdsanställd.Kritikerna påpekar att dessa människor beter sig 
hysteriskt, utan all proportion till de vetenskapligt fastställda riskerna, 
och det är alldeles riktigt. Men de missförstår vad som pågår. Rädsla är 
inte bara en funktion av risk, det är en funktion av isolering. Vi lever i 
ett samhälle som är nästan perfekt anpassat för hysterins och 
överreaktionens smitta.

För det första lever vi i ett segmenterat samhälle. De senaste 
decennierna har vi sett klyftorna mellan olika samhällsklasser vidgas. 
Folk är mycket mindre benägna att gifta sig över klassgränserna eller 
gå med i en förening och bekanta sig med människor av en annan 
klass.Det innebär att det finns många fler som känner sig totalt 
främmande för landets ledarklass, oavsett om det handlar om den 
politiska, kulturella eller vetenskapliga ledningen. De känner ingen i 
maktposition. De ser en enorm statusklyfta mellan sig själva och män
niskor med makt. Det händer att de känner sig intellektuellt 



underlägsna personer i maktposition. Den enklaste utvägen är att vifta 
bort allesammans som icke trovärdiga, och den misstron isolerar dem 
ännu mer. ”Vilken ensamhet är ensammare än misstro”, frågar George 
Eliot retoriskt i ”Middlemarch”.Därför får vi fler föräldrar som vägrar 
att låta sina barn vaccineras, som inte litar på den här av experter som 
talar om för dem att vacciner är riskfria. Vi får fler 
vetenskapsmotståndare som misstror forskningsrapporter med 
befolkningsdata och hellre lyssnar till vad vänner och bekanta säger. 
Därför får vi fler och fler som inte tror på vad etablissemanget säger 
om ebolaviruset, särskilt som etablissemanget över huvud taget inte 
verkar särskilt kompetent.

För det andra har vi en stor mängd personer som är in i märgen 
misstänksamma mot globaliseringen, mot vad den gör med deras 
arbeten och närsamhällen. Ebola in på scenen, det fulländade 
biologiska förkroppsligandet av vad många kopplar ihop med 
globaliseringen. Det är en dunkel, försåtlig kraft från något mystiskt 
ställe långt borta som verkar sprida sig ohejdbart och tränga sig in i 
hemlivets intima sfär.

För det tredje har vi den blixtsnabba nyhetsförmedlingens kultur. Det 
är ett egendomligt fenomen i den medieålder vi lever i att det, utom 
under extrema förhållanden, är mycket mer uppskakande att följa ett 
händelseförlopp på tv än det är att vara på plats och skildra det. När 
man tittar på tv ser man bara döden och förödelsen. Men när man är 
där ser man det bredare sammanhanget där vardagslivet går vidare 
jämsides.Efter bombattentatet under maratonloppet i Boston 
konstaterades det att de som hade slukat allt som visades och skrevs 
om händelsen under den första veckan var mer stressade än de som 
befann sig där.För det fjärde har vi vår kulturs tendens att distansera 
sig från döden. ”Inom varje lugn och förnuftig person finns det en dold 

andra person som är vettskrämd för döden”, skriver Philip Roth. I 
kulturer där döden är mer närvarande, eller åtminstone betraktas som 
något ganska vanligt, är människor mer bekanta med denna andra 
person och kan tänka lite klarare om dödsriskerna i olika situationer.

I kulturer där människor helt enkelt slutar tänka på döden kan 
utsikten till plötslig, smärtsam död, även om den är avlägsen, väcka en 
tät mental dimma av fruktan och en fritt svävande, utopisk önskan att 
reducera risken för tidig död till noll och låta alla andra resonemang 
fara.Med alla dessa omständigheter på plats hamnar man i en 
emotionell spiral som snurrar vidare av egen kraft.Ebolakrisen har 
utlöst en egen rädslovariant. Det är inte den hjärtbankande rädsla som 
man skulle känna om man sprang undan en björn eller något tydligt 
hot. Det är en malande, existentiell rädsla. Det är en rädsla man känner 
när allt omkring tycks fientligt, när sådant som ska inge trygghet, till 
exempel nationsgränser och nationella myndigheter, ter sig 
uppluckrade och ineffektiva, när ett hot är svårt att förstå.

Under dessa förhållanden förvandlas skepsis mot överheten till 
frätande cynism. Man vill bygga upp murar, man drar ihop 
förtroendets cirkel. Man blir rädd. Fruktan föder fruktan. Fruktan är en 
dimma som förändrar varseblivningen och fördunklar tanken. Som 
författaren Yann Martel säger är fruktan ”ett ordlöst mörker”.Ebola är 
en förrädisk motståndare. Den har hittat en svaghet i våra kroppar. 
Värre är att den exploaterar svagheten i vår kulturs väv.

Översättning: Margareta Eklöf Copyright: New York Times David 
Brooks



DN 31 okt 2014: 

“ Missbruket boven bakom kriminaliteten

Få stopp på missbruket. Det är den mest effektiva metoden att få 
kriminella att sluta begå brott. Det visar en ny svensk studie av 
personer med långa brottskarriärer.

– Det här framstår mer som ett missbruks- än ett brottsproblem, säger 
Felipe Estrada, professor i kriminologi.

Han har tillsammans med Anders Nilsson och Olof Bäckman på 
kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet studerat 
kopplingen mellan narkotikamissbruk och brottslighet. De har följt 
samtliga personer i Stockholms län som är födda år 1953. De har 
undersökt hur många som har begått brott, och om de har fortsatt på 
den kriminella banan. Till detta har de kopplat indikatorer på mer 
allvarligt narkotikamissbruk, utifrån sjukvårds- och socialtjänstdata.

Det är sedan tidigare känt att unga personer, oftast män, står för en stor 
del av alla brott. Men flera studier visar att brottsligheten i allmänhet 
klingar av när de blir äldre. Redan i 20–25-årsåldern har den minskat 
kraftigt. Då har också många lyckats få mer ordning på sina liv och 
slutat missbruka narkotika.

Men för dem som fortsätter att missbruka ser det riktigt illa ut, både 
för män och för kvinnor. De fortsätter att begå brott och lyckas sällan 
komma in på arbetsmarknaden. Studien visar att 94 procent av de män 
som vid 30 års ålder missbrukar narkotika också är registrerade för 
brott. Bland de missbrukande kvinnorna är siffran 74 procent.

– Oftast handlar det om missbruksrelaterad brottslighet. De döms för 
stölder, bedrägerier, olovliga körningar och brott som handlar om att 
finansiera narkotikan, säger Felipe Estrada.

Dödligheten bland missbrukarna är också mycket hög, visar den nya 
studien. Hela 40 procent av männen och 30 procent av kvinnorna har 
avlidit före 56 års ålder, visar undersökningen.

De som slutade missbruka i unga år lyckas däremot bättre på alla sätt. 
Deras brottslighet minskar kraftigt. Dessutom lyckas en stor del av 
dem komma in på arbetsmarknaden.

– Man brukar säga att förr eller senare slutar alla att begå brott. Men 
för narkotikamissbrukare ser det inte ut så, säger Felipe Estrada.

Forskarna har i studien inte tittat på hur alkoholmissbruk påverkar 
brottsligheten, men en kommande studie visar på ett liknande mönster 
bland alkoholmissbrukare. Skillnaden är bara att brottsnivåerna är 
något lägre jämfört med narkotikamissbrukarna.

Forskarna ifrågasätter också om den svenska restriktiva 
narkotikapolitiken är så effektiv som det brukar hävdas. Felipe Estrada 
menar att missbrukarna i studien uppenbarligen inte haft så många 
vägar ut ur sitt missbruk utan återkommande straffats för 
missbruksrelaterade brott. Han tycker att det skulle vara intressant att 
titta på vägar med så kallad ”harm reduction”, alltså metoder för att 
minska skadeverkningarna av missbruket, utan att nödvändigtvis få 
missbrukarna att helt sluta. Några sådana omdiskuterade metoder är att 
se till att sprutbyten och metadonprogram.



– Uppenbarligen har vi väldigt svårt att hitta vägar som bryter 
missbruket. Det skulle vara intressant att se andra strategier. Mycket 
sämre än det varit för denna generation missbrukare kan det i alla fall 
inte bli, anser han.

Stefan Lisinski

stefan.lisinski@dn.se
Fakta. Så gjorde studien

Studien omfattar drygt 14 000 personer födda 1953 i Stockholms län. 
Av dessa har drygt 2 600, drygt 18 procent, begått brott någon gång i 
livet.

Hos 284 personer fanns uppgifter om ett svårt narkotikamissbruk. Av 
dessa 260 personer, alltså över 90 procent, begått något brott. “

DN 1 nov 2014: 

“Niklas Orrenius: Bänd inte loss livs 
levande armar

Vi kollar som vanligt efter kaniner på förskolans gård, dagen innan såg 
vi fem små paltar med vita rumpor som skrämt skuttade iväg men den 
här morgonen är de borta och vi säger att de nog är nere i sina hålor 
och så går vi in på avdelningen och när vi ska ta avsked så slår han 
sina armar runt min hals och vägrar släppa.

Han är stor nu, fyra år, trivs jättebra på dagis. Avskedet på morgonen 
brukar vara kort innan han rusar in till vännerna: en kram, en puss, 
hejdå. Men något är annorlunda den här morgonen.

Sekunderna går, blir till en halvminut. Han har inte panik eller så, han 
gråter inte, säger inget. Han ser bara väldigt allvarlig och bestämd ut 
och låser fast min nacke med sina mjuka underarmar.

En förskollärare märker att vi liksom har fastnat, hon ler och tänker att 
hon ska hjälpa. ”Kom nu”, lirkar hon, ”vi går in, dina kompisar är 
här!”

Men han trycker bara sin kind hårdare mot min. Jag har glömt att raka 
mig och tänker att det måste riva. Den långa kramen är underbar men 
något i mig känner att jag inte enbart borde uppmuntra det här, att jag 
borde visa honom och förskolans personal att det inte finns någon 
anledning att tveka inför en dagisdag, att jag måste ge signalen att 
förskolan är bra och att jag litar på den.

mailto:stefan.lisinski@dn.se
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Omfamningen har nog pågått i en minut. När jag börjar stålsätta mig 
inför att bända loss hans armar far en tanke genom huvudet: ”Klas 
Ingesson är död”. Genast ger jag upp alla ambitioner att bryta 
omfamningen. I stället kramar jag tillbaka, hårdare.

Karl Ove Knausgårds romansvit ”Min kamp” inleds med ett 
resonemang om vårt samhälles kluvna förhållande till döden. 
Knausgård skriver om de ansträngningar vi gör för att slippa se döda 
människor.

På sjukhus förvaras de döda i svårtillgängliga rum och ”vägarna dit är 
dolda med särskilda hissar och särskilda kulvertar”, påpekar 
Knausgård och fortsätter: ”Även om man av misstag skulle förirra sig 
in dit, är de döda kroppar som rullas förbi alltid övertäckta. När de 
sedan ska fraktas bort från sjukhuset sker det från en separat utgång, i 
bilar med mörktonade rutor, på kyrkogården finns det ett eget 
fönsterlöst rum för dem, under begravningsakten ligger de i stängda 
kistor.”

Samtidigt söker vi aktivt upp och betalar för skildringar av mördande 
och död. I krigsfilmer, i kriminalromaner, i datorspel. Döden finns 
alltid runt oss, i nyhetsrapporteringen om våldsbrott och från 
krigshärdar. Men mediebilderna av död upplevs inte som så hotfulla, 
menar Knausgård. De flesta ”glider bara igenom oss och försvinner för 
gott”.

Så är det. Oftast går det att förtränga döden. Men så finns det vissa 
veckor. När döden tränger sig på, kryper in under skinnet.

Kim Anderzon. Klas Ingesson.

Jag kände dem inte. Men de tycktes så otroligt levande. Anderzon med 
sin glada blick och starka utstrålning. Ingesson med sin östgötska, sina 
gigantiska snusprillor och sitt jävlaranamma. Och de levde för bara 
några dagar sedan!

När ens mentala skyddsvallar för döden väl har rasat marscherar 
liemannen in i tankarna hela tiden. Jag läser att Mare Nostrum, Italiens 
räddningsaktion för migranter på Medelhavet, nu ska avslutas: mer 
död. Ser höstlöven falla: ännu mer död. Sätter på radion: ebola, Syrien, 
död död död.

I förskolans tambur släpper han till slut järngreppet runt min hals. En 
glad kompis har dykt upp vid hans sida. Tillsammans springer de in i 
ett lekrum.

En kyrkogård ligger på min cykelväg till jobbet. På sadeln, med en 
podcast om ett mordfall i lurarna, mumlar jag namn på några 
människor vars kvarlevor jag vet ligger där.

I dag är det Alla Helgons dag. Minns de döda. Krama de levande. Och 
bänd inte loss några armar.

Niklas Orrenius är reporter på Dagens Nyheter.

Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se “
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DN 1 nov 2014: 
“ Drog legaliserades – för att stoppa våldet

Montevideo. Som första land i världen har Uruguay legaliserat 
odling, försäljning och rökning av cannabis. Tanken är att den nya 
lagen ska slå undan fötterna på den organiserade brottsligheten i 
landet.

Men mer än hälften av invånarna röstade nej till legaliseringen.
Mitt på eftermiddagen löper en ström av människor längs 
strandpromenaden i Montevideo. De flesta joggar, några promenerar 
och en del röker marijuana. Doften av röken är så vanlig att man inte 
reagerar. Längre fram hänger ett gäng ungdomar runt 
skateboardparken Rodó och delar en joint bland palmerna.

– Jag brukar gå ned här efter jobbet, åka skateboard och röka lite. Det 
får mig att koppla av, säger Federico Barriola, 25.

Han är programmerare och gillar den nya lagen som gör det möjligt 
för honom att odla sin egen cannabis. Tidigare köpte han sin drog av 
en knarklangare.

– Det här är mycket bättre. Ingen tjänar pengar på det och jag slipper 
kontakten med langarna, säger han.

En av hans kompisar kommer förbi på rollerblades. Han tar ett bloss 
och tittar ut över Rio de la Plata som blänker i solskenet.

– Alkohol gör mig våldsam och tråkig. Jag föredrar marijuana, säger 
Felipe Lostorto, 21.

Han studerar vid journalisthögskolan och röker nästan varje dag. Han 
delar lägenhet och marijuanaplanta med sin bror. När föräldrarna 
kommer på besök gömmer sönerna undan plantan. Men snart är det 
dags att berätta, menar han.

– Det är ju lagligt att röka. Ingenting att skämmas över, säger han.

Det enda journaliststudenten inte gillar med den nya lagen är att staten 
tvingar den som vill köpa cannabis av staten att registrera sig.

– Jag vill inte hamna i ett register, säger han.

På sjätte våningen i det nya presidentpalatset vid Plaza 
Independencia sitter landets "Drug tzar", Uruguays högsta chef för 
drogbekämpningen. I Latinamerika brukar den posten innehas av en 
maskingevärsbeväpnad före detta polis som går i skottsäker väst, bär 
svarta solglasögon och förlorar sitt jobb med jämna mellanrum 
eftersom han, det är alltid en han, samarbetar med drogkartellerna.

I Uruguay bär landets drogbekämpningschef en vinröd 
manchesterskjorta, en röd silkesscarfs och har runda glasögon. Han ser 
mer ut som en svensk folkhögskolelärare.

Uruguays drogbekämpningschef är sociolog och arkitekten bakom 
världens mest liberala cannabislagstiftning.

– Vi gör det för samhällets bästa, säger Julio Calzada.

Bakgrunden till beslutet att legalisera var en brottsvåg som sköljde 
över Uruguay efter den ekonomiska kraschen 2002. Nästan 40 procent 
av medelklassen blev fattig och brottsstatistiken sköt i höjden. 



Uruguay, som alltid varit det lysande undantaget i Latinamerika, blev 
nästan lika våldsamt som sina grannländer.

När vänsterkoalitionen Frente Amplio (Breda fronten), som styrt 
Uruguay sedan 2005, studerade våldsstatistiken såg de att majoriteten 
av morden skett i samband med droghandel.

– På bara några år ökade antalet mord med nästan 150 procent. Det var 
uppenbart att vi behövde göra något, säger Julio Calzada.

Hans förslag var att legalisera för att på så sätt slå undan fötterna på 
knarkkartellerna.

– Vi vill sno deras marknad för att undvika att de kör vårt land i 
botten, säger han.

Regeringen gjorde en undersökning som visar att åtta procent av alla 
vuxna i Uruguay är marijuanarökare och insåg att det vore svårt att få 
dem att sluta så länge de är i händerna på kartellerna. Om staten i 
stället legaliserade bruket kunde vården hjälpa dem som börjat röka 
för mycket, tänkte Julio Calzada.

Regeringen arrangerade en folkomröstning där 64 procent röstade nej 
till en legalisering. Men landets populäre president, José Mujica, lade 
då in sitt veto med motiveringen att detta var en sådan viktig fråga att 
han var tvungen att gå mot resultatet. En undersökning som regeringen 
gjorde i samband med omröstningen visade att bland de bäst utbildade 
och rikaste i Uruguay var 70 procent för en legalisering. Bland de 
fattigaste och sämst utbildade var 80 procent mot den.

– De som är fattiga lever där knarkkartellerna håller till. De hatar 
drogerna för att de vet att de dödar. Inte genom bruk, utan genom 
dispyter över marknaden. För att våldet ska upphöra måste vi göra 
drogen laglig, säger Julio Calzada.

Han arbetar just nu med den offentliga upphandlingen av de företag 
som ska odla marijuanan åt staten i växthus utanför Montevideo. 
Plantorna förväntas vara mogna kring karnevalen i februari, och 
kommer då att säljas på statskontrollerade apotek där varje invånare 
får köpa upp emot 40 gram cannabis i månaden.

Än så länge finns det därför inget svar på frågan om legal cannabis 
haft någon inverkan på brottsstatistiken.

Nancy Alonso är psykolog på Fundación Manantiales, ett 
behandlingshem i Montevideo för missbrukare. Hon är inte övertygad 
om att den nya lagen kommer att fungera.

– Droger är farliga, oavsett vilka de är. Jag har patienter som inte gjort 
något annat än rökt dagarna i ända, säger hon.

Hon menar att det kvittar om marijuanan är laglig eller inte. De som 
söker sig till drogen kan bli beroende och få sitt liv förstört. Hon hade 
hellre sett att regeringen satsat mer på utbildning i skolorna som 
hjälper folk att tacka nej till droger.

– Jag har många exempel där det börjat med att man rökt lite 
marijuana. Sedan har det blivit mer och mer. Till slut har drogen blivit 
viktigare än ditt jobb och din sambo. Den har tagit överhanden och 
splittrat ditt liv, säger Nancy Alonso som jobbat med missbrukare i 
femton år.



På huvudavenyn Avenida Constituyente i Montevideo ligger den 
nyöppnade butiken Urugrow som säljer frön, gödsel och lampor till 
personer som odlar sin egen marijuana. Butiksinnehavaren viftar bort 
psykologens farhågor som han menar handlar om missbrukare, inte 
vanliga marijuanarökare som tar en joint en fredagskväll i stället för ett 
glas rödvin.

– Ingen har någonsin dött av marijuana. Men det är klart att du blir seg 
i skallen om du röker för mycket. Jag tycker ändå att marijuana är 
tusen gånger bättre än alkohol, säger butiksinnehavaren Manolo 
Varela, 25.

Han menar att marijuanaodlandet i Uruguay har blivit en hobby, som 
att brygga sitt eget hipsteröl.

– Det är inte så svårt som folk tror. Det gäller bara att ha tålamod i 
början, säger Manolo Varela.

Henrik Brandão Jönsson riojonsson@gmail.com

Fakta. Uruguay

Staten sätter pris

Ända sedan 1974 har det varit tillåtet att röka marijuana i Uruguay.

Vad den nya lagen gör är att även legalisera produktionen och 
försäljningen. Lagen ger staten rätt att bestämma priset som kommer 
att ligga betydligt under vad kartellerna säljer drogen för.

På så sätt ska det inte löna sig för kartellerna att smuggla in 
marijuanan från Paraguay där de illegala odlingarna finns. Statens 
förslag är att ett gram ska kosta sju kronor.

Marijuana

Fakta.

Utvinns ur den indiska hampaväxten Cannabis sativa indica. Växten 
innehåller över 400 kemiska substanser, varav cirka 80 är så kallade 
cannabinoider. Många av dessa har hallucinogena effekter.

Vid rökning av cannabis känner sig människor avslappnade, nöjda och 
berusade. På sikt kan dock olika skadeverkningar uppstå.

Odling och användning av cannabis, där marijuana ingår, är olagligt i 
Sverige och på federal nivå i USA.

Fakta. Andra länder

USA

Arton delstater i USA tillåter medicinsk marijuana. Fjorton av dessa 
har tagit ett första steg mot legalisering även för annan användning än 
medicinsk. Washington och Colorado har kommit längst och har 
legaliserat marijuana, vilket innebär att invånarna kan inneha eller 
använda en liten mängd marijuana. Men det är förbjudet att röka på 
allmän plats. I mellanårsvalet på tisdag röstar flera stater om olika 
grader av legalisering, bland annat Alaska, Florida och Oregon.
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Nederländerna

Sedan gammalt är Nederländerna det mest narkotikaliberala landet i 
Europa. Enligt lagens bokstav är cannabis förbjuden, men den klassas 
som mjuk drog, och därför jagas inte marijuana- och haschbrukare av 
polisen. I små mängder får man odla och inneha cannabis för eget 
bruk.

Tjeckien

I Tjeckien har totalförbudet luckrats upp, vilket har gjort landet till en 
populär destination för haschrökare; innehav upp till 15 gram för 
personligt bruk eller odling av 5 plantor är inte kriminellt, utan en 
mindre förseelse.

Danmark

Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) driver sedan ett par år 
frågan om att legalisera marijuana i den danska huvudstaden, under 
reglerade former. Hittills har han fått nobben av politikerna på 
riksnivå.

Fakta.

Legalisering av cannabis

Argument mot

Det är vetenskapligt dokumenterat att minne, koncentration, 
inlärnings- och tankeförmåga försämras under cannabisrus, och är 

kontinuerligt försämrade under för dem som använder cannabis 
dagligen. Det finns studier som tyder på att skadorna på minne och 
uppmärksamhet kan hålla i sig flera år efter avslutat långvarigt bruk.

Cannabisbruk är mer skadligt för unga än för vuxna. Hjärnans 
biologiska mognad pågår fram till 23-25 års ålder, och tonåringars och 
ungas hjärnor är extra sårbara.

En kunskapsöversikt från Folkhälsoinstitutet visar också att det vid 
långvarigt cannabisbruk finns en ökad risk för psykisk sjukdom; 
depression, ångest, korta psykoser och schizofreni.

Cannabisrökning under graviditeten kan orsaka fosterskador.

Det mesta talar också för att cannabisrök, som innehåller höga halter 
tjära och cancerframkallande ämnen, kan orsaka lungcancer och andra 
allvarliga sjukdomar i andningsvägarna.

Enligt flera internationella studier är de som använder cannabis mer 
benägna att också använda andra illegala droger.

Argument för legalisering

En total legalisering gör den kriminella hanteringen av cannabis 
olönsam. Det är det främsta argumentet i Uruguay.

En legalisering kan leda till att missbruk behandlas som ett socialt och 
medicinskt problem och inte som en kriminell företeelse.



De som förespråkar en legalisering, till exempel i flera amerikanska 
delstater, brukar också hävda att cannabis kan användas som medicin, 
och att en legalisering också kan göra det lättare att utveckla nya 
läkemedel ur cannabis.

Bruk är en sak och missbruk en annan. När det gäller alkohol skiljer 
man tydligt på bruk och missbruk. När det gäller cannabis och 
marijuanarökning, som enligt legaliseringsförespråkarna inte är 
farligare än alkohol, görs inte den distinktionen.

Enligt de flesta forskare ökar inte cannabis våldsbenägenheten vid 
måttligt missbruk, utan verkar snarare förslöande. Cannabis är inte 
heller dödligt vid en överdos.

Dn “

DN 2 nov 2014: 
“ All makt till politikerna

Du får välja vårdcentral själv. Men om det inte finns några 
vårdcentraler att välja mellan spelar valfriheten ingen roll.

Förra regeringen införde obligatoriskt vårdval i primärvården. Det 
innebar fri etableringsrätt för privata vårdgivare och rätt för 
patienterna att själva välja – och välja bort – vårdcentral.

Vårdvalet är inte utan brister och det har inte skapat en perfekt 
primärvård, långt därifrån. Ersättningssystemen premierar inte alltid 
den mest kostnadseffektiva vården. Det stora utbudet har på sina håll 
uppmuntrat människor att gå till doktorn för struntsaker, åkommor 
som behandlas genom att krypa ner i sängen och inte med antibiotika.

Inspektionen för vård och omsorg misstänker också att 
vårdvalsreformen har gjort att sjukskrivningarna har ökat med några 
procent i Stockholm. Privata vårdgivare vill ha nöjda ”kunder” som 
kommer tillbaka. Det kan eventuellt göra läkare mer benägna att skriva 
ut sjukintyg.

Men framför allt har reformen ökat tillgängligheten. Vårdcentralerna 
har blivit väsentligt fler och telefontiderna generösare. Det går 
snabbare att få träffa en läkare i dag än före reformen och många 
människor har fått närmare till en vårdcentral.

Nu vill regeringen att det ska bli frivilligt för landstingen att tillämpa 
vårdvalsmodellen. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tycker att 
nuvarande system leder till ökad ojämlikhet. Inte för att 
socialdepartementet har utrett saken ordentligt eller påvisat att någon 
grupp har fått sämre vård på grund av vårdvalet. Någon 



konsekvensanalys av vad som händer med tillgången på vård runtom i 
landet har inte gjorts. Hur vårdpersonalen som arbetar på privata 
mottagningar påverkas har ingen tänkt på, eller vad återgången till 
politikermakt betyder för vårdyrkenas attraktionsförmåga. Sådana 
petitesser bekymrar inte regeringen.

Det går inte att skruva tiden tillbaka. Människors förväntningar har 
anpassats efter bättre tillgång och större valfrihet.

Vårdvalet är inte heligt. Men ett första steg borde givetvis ha varit att 
se över systemet ordentligt, utreda om det kan utvecklas och justeras – 
särskilt som Miljöpartiet i grunden varit positivt till valfriheten. Men 
regeringen låtsas i stället som att köer och väntetider inte var ett stort 
problem fram till för bara några år sedan, och vill nu kasta systemet 
överbord för att komma åt reformens baksidor.

Wikström lovar förstås att valfriheten inte ska inskränkas – bara de 
privata vårdgivarnas etableringsrätt. Det är som när Jonas Sjöstedt 
försäkrar att det fria skolvalet inte försvinner bara för att 
friskoleföretagen tvingas lägga ner. Om alternativen försvinner upphör 
ju de facto valfriheten. I Stockholm, Göteborg och Malmö kommer det 
alltid att finnas flera alternativ, likaså i en lång rad mellanstora städer. 
Men hur blir det i exempelvis Jämtland, som före vårdvalsreformen 
hade stora problem med att förse befolkningen med en vettig 
primärvård?

Just de kommuner och landsting som ogillar valfrihet allra mest kan 
vara de där reformerna har gjort störst nytta. Kommun- och 
landstingspolitiker har inte alltid elevers och patienters bästa för 
ögonen, ibland är de mer förtjusta i den totala kontrollen över all 
offentligfinansierad verksamhet. Nu ska dessa politiker återigen få 
styra och ställa med oinskränkt makt.
DN 2/11 2014 “

DN 2 nov 2014: 

“Ny forskning ger hopp åt cancersjuka

Maria Janedal, 43, är gammal elitsimmare och har aldrig rökt, 
men fick ändå lungcancer. För ett och ett halvt år sedan fick hon 
veta att hon hade tre månader kvar att leva. Men Maria lever och 
är ett exempel på att forskningen inom lungcancer efter många år 
av stiltje går framåt.

I mars 2011 fick Maria Janedal en envis hosta. När den inte hade 
släppt på tre månader kände hon att något allvarligt var fel och i juli 
samma år fick hon beskedet: lungcancer.

– Jag blev chockad, tänkte ”det är ju bara gamla rökare som får det”. 
Jag har inte tagit ett bloss i hela mitt liv, säger Maria Janedal.

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och den är 
också den dödligaste. Tidigare var det framför allt äldre rökare som 
drabbades, men sjukdomen har ändrat karaktär. Av 100 
lungcancerpatienter brukade tidigare 85 vara rökare, nu är det 50.

– Den generella uppfattningen är att tumörerna har förändrats och fler 
som inte röker drabbas. Vad det beror på vet man inte riktigt, det finns 
olika teorier, men det är inte fastställt varför fler yngre kvinnor som 
inte har rökt får lungcancer, säger Signe Friesland, överläkare på 
onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.



I Maria Janedals hus på Värmdö finns gott om påminnelser om att leva 
för dagen, på små tavlor och prydnader. Familjen håller på att packa 
för att åka till Öland.

– Jag har alltid velat se naturen där. En annan sak jag skulle vilja 
uppleva är att simma med delfiner i deras naturliga miljö, men jag får 
inte flyga nu eftersom jag strålar huvudet.

För ett och ett halvt år sedan sa en läkare att Maria Janedal hade tre 
månader kvar att leva. Det var efter flera olika försök med mediciner 
och cellgifter, när det upptäcktes att hon hade fått metastaser i 
huvudet.

– Det blev tokigt när jag fick det beskedet, men det var inte från min 
läkare, utan från en vikarie. Jag satte mig och gjorde en lista på saker 
jag ville hinna göra, personer jag ville hinna träffa. Men jag finns ju 
kvar här. Jag har en 12-åring och en 8-åring och det är klart att jag vill 
finnas så länge det går.

Meddelandet om att Maria Janedal levde på lånad tid gjorde henne 
förstås ledsen, så ledsen att dottern, då 7, förstod att något var särskilt 
fel.

– ”Ska du dö nu, mamma?” frågade hon och jag svarade något om att 
vi alla ska dö en dag, berättar Maria Janedal och ler åt minnet.

Jämför man med bröstcancer så har lungcancer varit en underforskad 
cancerform.

– Det har inte funnits något lika omfattande forskningsprogram. 
Lungcancer är generellt mer aggressivt, patienterna är ofta svårt sjuka 
när de kommer. Bröstcancerpatienter kommer tidigare. Men det är en 
väldig aktivitet kring lungcancer nu, säger Signe Friesland.

Man tittar på målstyrda läkemedel, som går på tumörcellerna på ett 
helt nytt sätt. Denna medicin får Maria Janedal, samtidigt som hon får 
gammastrålning mot metastaserna i huvudet.

– Det fungerar på mig. Det hjälper. Som gammal elitidrottare har jag 
en väldigt god kroppskontroll, jag är så medveten om min kropp att jag 
känner att det fungerar, säger hon.

Signe Friesland är övertygad om att det kommer att komma ett 
botemedel mot lungcancer.

– Absolut. Vi lär oss hela tiden. Lungcanceröverlevnaden är stadigt 
växande. För 20 år sedan låg median- överlevnaden på spridd 
lungcancer på sex månader, nu kanske den ligger på tre gånger så 
mycket. Det är en jättestor skillnad.

Ett av problemen är att många får hjälp för sent, när cancern redan har 
spritt sig. Men ett screeningprogram, liknande de som finns för bröst- 
och livmoderhalscancer, är på väg, även om det än så länge är oklart 
hur det kommer att se ut.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se

Fakta.
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Varje år får drygt 3 500 personer diagnosen lungcancer. Det gör 
sjukdomen till den femte vanligaste cancerformen i Sverige.

Lungcancer är vanligast bland män, men allt fler kvinnor drabbas av 
sjukdomen. De flesta patienterna är 60 år eller äldre. Färre än 5 
procent är under 50 år vid diagnos.

Femårsöverlevnaden vid lungcancer, som är den dödligaste formen 
av cancer i Sverige, är bara 15 procent. Endast för en knapp tredjedel 
av patienterna är det aktuellt med en behandling inriktad på att bota. 
Anledningen till detta är att cancern ofta har hunnit sprida sig när 
patienten söker vård. DN

Källa: Cancerfonden och Regionalt cancercentrum “

DN 3 nov 2014:

”Screening av lungcancer kan rädda 500 liv 
per år”

“Tidig diagnos avgörande. Lungcancer är den cancerform som 
dödar flest i Sverige. Med screening av lungcancer hos 
riskgrupper i USA har dödsfallen reducerats med 20 procent. 
Screening skulle årligen kunna rädda 500 liv i Sverige. Utred 
möjligheten, skriver representanter för cancerläkare och patienter.

Cancer är en folksjukdom som drabbar var tredje människa i Sverige. 
Många fler patienter botas i dag och lever med god livskvalitet. 
Sverige ligger på många sätt väl framme när det gäller cancervård. 
Samtidigt är kritiken mot vården ibland hård och berättigad, inte minst 
vad gäller tidig diagnostik och väntetider. Det finns även en bristande 
rättvisa mellan starkare och svagare patientgrupper. Vi vet i dag, bland 
annat från Socialstyrelsens studie ”Öppna jämförelser”, att det 
föreligger omotiverade skillnader i vården vad gäller överlevnad och 
behandling mellan olika landsting, olika sjukdomar och mellan 
socioekonomiska grupper.

Patienter drabbade av lungcancer kommer många gånger på undantag 
med långa väntetider och sen diagnos, vilket minskar möjligheten till 
bot. En bristande behandlingseffektivitet, förenad med att 
lungcancerpatienter själva anses vara orsaken till sin sjukdom, bidrar 
till att skapa en osäkerhet bland beslutsfattare och vårdprofession om 
hur denna grupp av medborgare på bästa sätt ska bemötas av samhället 
och vården. Lungcancerpatienter blir därför en svag röst i den 
allmänna debatten.



Lungcancer är den cancersjukdom som orsakar flest människors 
död i Sverige, nära tio patienter per dag i Sverige. Lungcancer ökar 
särskilt bland kvinnor: fler kvinnor dör numera i lungcancer än i 
bröstcancer i Sverige. Inom EU dör någon i lungcancer varannan 
minut. Globalt dör cirka 1 100 000 människor varje år i lungcancer.

Lungcancer drabbar huvudsakligen rökare, vilka framför allt finns 
bland socioekonomiskt svagare grupper. Dessvärre ser vi i dag även 
allt fler ungdomar och studenter som röker, särskilt synbart bland unga 
kvinnor. Och så länge inte ett totalt rökstopp införs i samhället, så 
länge EU fortsätter att stödja tobaksodlarna i Sydeuropa, kan man inte 
förvänta sig en nedgång i frekvensen av sjukdomen i framtiden. En ny 
trend är också att sjukdomen går ner i åldrarna och dessutom allt oftare 
upptäcks hos ickerökare eller människor som slutade röka för länge 
sedan.

Så vad kan göras för att rädda fler liv bland patienter med lungcancer?

En tidig diagnos är direkt avgörande. Då kan det finnas stora 
möjligheter till framgångsrik behandling och bot bland annat tack vare 
nya bättre behandlingsmetoder. De behandlingsmöjligheter som finns i 
dag för lungcancerpatienter med sen diagnos har dessvärre bara effekt 
på små grupper patienter. Mer än hälften av patienterna som 
diagnostiseras i tidig fas lever efter fem år, medan femårsöverlevnaden 
för den stora majoriteten med sen diagnos och avancerad sjukdom bara 
är fyra procent.

Möjligheten att upptäcka lungcancer tidigt har dock varit begränsad, 
eftersom sjukdomen sällan ger symtom förrän i avancerat stadium. För 
många är det mer eller mindre slumpen som fått avgöra om sjukdomen 

upptäcks tidigt; sjukdomen upptäcks i samband med undersökning av 
något annat, som efter en olycka eller donationsundersökning.

Screening för lungcancer har varit en kontroversiell fråga som 
ifrågasatts länge. Man har inte haft tillräckliga vetenskapliga bevis och 
metoderna har varit undermåliga för att ge säkra resultat. Men nu har 
pendeln svängt internationellt till följd av ny teknik och nya 
forskningsresultat.

Numera rekommenderas screening av lungcancer i USA till 
riskgrupper som rökare och tidigare rökare. Rekommendationen, som 
ges av The American Cancer Society och American Lung Association, 
baseras på en stor amerikansk undersökning (NLST) på mer än 50 000 
individer.

Den nya tekniken innebär att screening ges med låg dos 
datortomografi vilken ger större känslighet för tumörer än traditionella 
undersökningar. Därmed har man kunnat reducera antalet dödsfall med 
20 procent eftersom man upptäckt sjukdomen i tidigare stadium. Det 
är långt bättre resultat än någon av de medicinska åtgärder som vi i 
dag kan erbjuda våra cirka 3 700 nya lungcancerpatienter varje år i 
Sverige.

Screening av rökare och tidigare rökare skulle kunna rädda mellan 
400–500 liv från att dö i lungcancer. Effekten är jämförbar med vad vi 
ser för andra i dag screenade sjukdomar. Mammografi av kvinnor 
beräknas rädda cirka 400 kvinnor i Sverige från att dö i bröstcancer; 
screening av tjocktarmscancer kan rädda cirka 500 liv per år; 
screening av livmoderhalscancer räddar 200 liv varje år. Skulle 
screening öka kostnaderna? Nej, kostnaden för att genomföra 



screening och efterföljande botande behandling är lägre än kostnaden 
för behandling av en patient drabbad av avancerad lungcancer, vilket 
sällan medger bot.

Ett totalt rökstopp i samhället skulle givetvis rädda fler liv. Men en 
kallelse till röntgen av lungorna skulle även stimulera fler att sluta 
röka. Screening av lungcancer skulle dessutom inte bara öka 
överlevnaden bland patienterna utan också bidra till att minska 
omotiverade skillnader (”orättvisor”) som vi ser i dag.

Vi föreslår därför att Socialstyrelsen, mot bakgrund om de nya rön 
och den nya teknik som föreligger, utreder förutsättningar för att införa 
screening av lungcancer i Sverige. Varför inte i formen av en klinisk 
studie på samma sätt som nu startar för tjocktarmscancer?

Susanne Hobohm

susanne.hobohm@dn.se
Tommy Björk, Ordförande Patientföreningen 
Lungcancerförbundet Stödet Roger Henriksson, Professor, 
Överläkare Tumörsjukdomar, Ordförande Svensk Onkologisk 
Förening

Patientföreningen Lungcancerförbundet Stödet Gunnar 
Wagenius, Överläkare, Vice Ordförande Svensk Onkologisk 
Förening “

DN 4 nov 2014: 

“Diagnostisera inte mera

Med diagnosglidning, hälsokontroller och överbehandling är 
läkarkåren en del av problemet med svenskarnas upplevelse av 
ohälsa. Det menar Göran Sjönell, en av läkarna bakom ”Onödiga 
listan”.

Vid förra årets kongress för Svensk förening för allmänmedicin 
fattades beslutet att ta fram en lista över saker som läkarna inte bör 
ägna sig åt. Och nej, bakgrunden var inte något landstingsframpiskat 
sparbeting. I stället handlade det om att identifiera vårdinsatser som i 
bästa fall är meningslösa. I sämsta – direkt skadliga.

En arbetsgrupp tillsattes och ett diskussionsunderlag behandlades vid 
kongressen i våras. Nu är arbetet klart och ”Onödiga listan” fastställd. 
Detta är vad kåren bör avstå ifrån:

1. Att utföra hälsoundersökningar av friska.

2. Att behandla lindriga depressioner med antidepressiva läkemedel.

3. Att rutinmässigt röntgen- eller magnetkameraundersöka patienter 
med demens.

4. Att journalföra alla mottagningens patienters levnadsvanor.
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5. Att läkemedelsbehandla lågriskindivider med måttligt förhöjt 
blodtryck.

6. Att screena friska kvinnor för benskörhet.

7. Att ordinera fysisk aktivitet på ”recept”.

Alla åtgärder som ryms under de sju punkterna är alltså sådant som 
riskerar att öka snarare än minska människors lidande. 
Hälsoundersökningar av friska har i studier inte visat sig minska vare 
sig sjuklighet eller dödlighet. Däremot ökar de antalet diagnoser. 
Vilket i sin tur får negativa följder i form av oro och ytterligare 
undersökningar.

Av delvis samma skäl bör läkarna undvika diagnoser som depression, 
utmattningssyndrom, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi när 
patientens symtom är lätta eller måttliga. I stället bör man använda 
”symtomdiagnoser” som nedstämdhet, sorg eller familjeproblem.

Att levnadsvanor påverkar hälsan är välkänt. Enskilda riktade projekt 
med forskningsansats bör enligt arbetsgruppen rulla vidare. Men det 
massiva vetenskapliga experiment som pågår i flera landsting, där 
patienter förväntas redovisa sina levnadsvanor – oavsett vad de söker 
för – är inte försvarligt. Det är ett slags smygforskning som pågår. 
Arbetsgruppen menar att patienterna bör informeras och ges möjlighet 
att välja om de vill delta i denna massiva datainsamling eller inte. Det 
finns inget forskningsstöd för att sådan kartläggning av människors 
levnadsvanor leder till bättre hälsa.

En rad studier om fysisk aktivitet på recept har granskats. Resultatet är 
lite spretigt, men det är studierna också. I vissa fall har receptet 
använts som ett komplement till de samtal om livsstilsförändringar 
som hör till det traditionella ”allmänmedicinska förhållningssättet”. 
Alltså att vid ett möte med en patient med risk för exempelvis hjärt- 
och kärlsjukdom tillsammans undersöka viljan till förändring. Och att i 
ett nästa steg undersöka vad en förändring skulle kunna handla om. 
Slutsatsen när studierna summeras är att ”gymreceptet” är en onödig 
åtgärd sett till den faktiska effektiviteten: ”Läkare och landsting ges 
uppfattningen att här finns en metod att påtagligt minska risken för 
hjärt- och kärlsjukdom hos patienter i riskzon och detta stämmer inte.”

Att ändra vanor och livsstil är ohyggligt svårt. Och det går sannolikt 
inte utan att individen själv är med på noterna. Motion på recept kan 
tyckas oförargligt men förutsätter att mötet med patienten sker 
ovanifrån. Det är med läkarauktoriteten den olydige patienten ska slås 
i huvudet. Inte med de goda argumenten.

Vidare: hur stor är sannolikheten att en överviktig, storrökande och 
fysiskt inaktiv person inte vet att han borde gå ned i vikt, fimpa och 
börja röra på sig? Är det verkligen för att han inte vet eller för att 
ingen har sagt ifrån som han äter och ciggar vidare i soffan hemma?

Den som går till en personlig tränare får sannolikt inte så mycket som 
ett enda råd innan tränaren först undersökt vad den blivande 
motionären vill med sin träning, hur mycket tid hon är beredd att lägga 
på den och om hon har några skador som gör att hon inte kan göra det 
ena eller det andra. Det är ingen idé att ge tränings- eller 
kostföreskrifter som individen av någon anledning inte har möjlighet 
eller lust att följa.



Det är besynnerligt att det i ett Sverige där varenda politiker talar om 
jämlikhet finns landstingspolitiker som i praktiken tvingar läkarna att 
prata till patienterna som om de vore minder- åriga barn utan eget 
ansvar och intresse för sin hälsa.

Det är givetvis inte motionsråden jag vänder mig emot. Det är tilltalet. 
Och den nedlåtande synen på människan. Såväl politiker som ”jag-vet-
bäst-doktorer” har något viktigt att lära av ”Onödiga listan”. Vill du få 
en människa upp ur soffan så är det en bra idé att möta henne som den 
människa hon är. Där hon är.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 4 nov 2014: 

“Transmän får hjälp att frysa sina ägg

Förra året försvann lagen om att transpersoner som genomför 
könskorrigerande behandling måste sterilisera sig. Nu finns ett 
program på Karolinska universitetssjukhuset för transmän som 
vill frysa ned sina ägg.

På Karolinska universitetssjukhuset finns sedan flera år program för 
fertilitetsbevarande åtgärder. I slutet av oktober var Kenny Rodriguez-
Wallberg, forskare och överläkare på kvinnokliniken, i Honolulu på 
den största amerikanska konferensen i reproduktionsmedicin ARSM. 
Där presenterade hon Karolinskas nya program som riktar sig till unga 
vuxna transmän, män som föddes med äggstockar och livmoder.

– När lagen ändrades 2013 fanns inget program med 
fertilitetsbevarande åtgärder för den här gruppen. Vi fick skaffa oss 
utbildning, vi hade tekniken, men inget program. Vi har varit på 
patientföreningar och lärt oss tillsammans med en grupp som utreder 
sexuell identitet, säger Kenny Rodriguez-Wallberg.

Tanken är att transmän ska ha möjlighet att bevara sin fertilitet 
innan de inleder testosteronbehandling. Behandlingen som genomförs 
för att plocka ägg kräver hormonell stimulation av östrogen, vilket 
orsakar hög östrogenproduktion.

– Det som är speciellt för det här programmet är att vi resonerade kring 
vilken den bästa behandlingen är för personer som är rädda för att 
uppleva höga nivåer av östrogen. Lösningen blev en tablett, som vi 
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även använder för bröstcancerpatienter, som pressar ned östro
gennivåerna samtidigt som man ändå kan stimulera äggstockarna och 
plocka äggen.

De nedfrysta äggen får användas enligt gällande regelverk, som i dag 
är ganska begränsat. Men Kenny Rodriguez-Wallberg tror att det 
kommer att förändras.

– Våra unga patienter som är 19 år kommer kanske att vilja använda 
sina ägg om 10–20 år, och vi vet inte hur lagen kommer att se ut då. 
Surrogatmödraskap är ett exempel på något som inte är möjligt i dag.

Hittills har elva personer fryst ned ägg.

– Under samma period som vi har behandlat transmän, har 
transkvinnor också erbjudits möjlighet till nedfrysning av spermier i 
fertilitetsbevarande syfte. Vi har också påbörjat ett forskningsprojekt 
för att kunna utveckla och förbättra vården för transsexuella.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

DN 4 nov 2014: 

“Viruset kan bli en katastrof för fattiga 
länders ekonomi

Ebola är inte bara en mänsklig tragedi som tar livet av tusentals 
människor. Viruset får också allvarliga ekonomiska konsekvenser. 
Främst slår det mot de drabbade länderna – men hela regionen 
kan dras med om inte spridningen av sjukdomen hejdas.
Med över 5 000 döda är förstås det mänskliga lidandet värst. Men 
ebolavirusets spridning är även ett hårt slag ekonomiskt för de tre mest 
drabbade länderna, Sierra Leone, Liberia och Guinea.

Dessa tre tillhörde redan tidigare världens fattigaste ekonomier. Men 
på senare tid hade de börjat ta fart. Särskilt Sierra Leone och Liberia 
har växt snabbt de senaste åren efter att länge ha lidit av inbördeskrig. 
Förra året ökade Sierra Leones BNP med hela 20 procent och Guineas 
bräckliga ekonomi hade börjat stabilisera sig. Med ebolan slår pendeln 
tillbaka hårt.

Nu dör folk, internationella företag evakuerar sina anställda, 
planerade investeringar läggs på is, rederier och flygbolag ställer in 
sina rutter och handeln tappar kraftigt. Världsbanken bedömer att 
efterfrågan i de tre länderna redan har minskat med 20–40 procent till 
följd av ebola.

Den kanske värsta effekten, enligt organisationen, är hur sjukdomen 
påverkar människors beteende. Rädslan för smittan gör att jordbruk 
överges och att man därmed går miste om skördar med högre 
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livsmedelspriser som följd. Dessutom får näringar som bygger på 
personliga möten, som restauranger, drastiskt färre besökare. I Sierra 
Leone har banker kortat öppettiderna med två timmar per dag för att 
minimera kundkontakterna, enligt Världsbanken.

Till det kommer att grannländer stänger gränserna, vilket minskar 
handeln och kan leda till brist på vissa varor.

– Sammantaget leder ebola till minskad produktion, sysselsättning och 
tillväxt, konstaterar Peter Stein, Afrikaexpert och nationalekonom.

Totalt räknar Världsbanken med att de tre länderna förlorar 359 
miljoner dollar i år till följd av sjukdomen. Skulle spridningen öka tros 
den kostnaden stiga till 809 miljoner dollar nästa år. För Guinea 
innebär det att tillväxten sjunker från 4,5 procent till 2,4 procent i år, 
medan Sierra Leones tillväxttakt skulle bli 8 procent, i stället för 
tidigare förväntade 11,3 procent.

Än så länge är spridningen av de ekonomiska effekterna till resten av 
regionen marginell, delvis på grund av att de afrikanska ländernas 
handel mellan varandra är begränsad. Men Världsbanken varnar för en 
katastrofal situation om smittan inte stoppas. Redan syns effekter på 
turism i andra afrikanska länder.

– Men än så länge slår ebolan inte igenom makroekonomiskt i några 
andra länder än de drabbade. Afrika söder om Sahara kommer 
fortfarande att ha en hög tillväxt de kommande åren enligt 
internationella prognoser. Men allt är ju omgivet av stor osäkerhet och 
än är det för tidigt att ropa faran över, säger Peter Stein.

IMF:s senaste prognos spår att Afrika söder om Sahara växer med 5,1 
procent i år och 5,8 procent året därpå. Positiva nyheter kom dessutom 
i slutet av förra veckan då Världshälsoorganisationen, WHO, 
meddelade att det finns tecken på att ökningstakten i antalet nya fall är 
på väg att avta.

Men för de tre drabbade länderna har sjukdomen redan slagit hårt mot 
statsfinanserna. De vårdinsatser som måste sättas in slukar pengar 
som annars kunde ha gått till saker som infrastruktur eller utbildning.

Samtidigt blir skatteintäkterna mindre när färre arbetar och intäkterna 
från gränshandel går ned. Allt detta frestar på ländernas budgetar (se 
grafik).

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “
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DN 4 nov 2014: 

“Hit kommer migranter för att få vård

Maria, 34, fick betala 2 000 kronor på Södersjukhusets 
akutmottagning när hon klämde handen i en dörr. Trots att hon 
jobbar och skattar i Sverige nekas hon subventionerad sjukvård. 
Till Läkare i världens klinik i Hjorthagen kommer allt fler EU-
migranter som hamnat utanför systemet.

Maria sitter i väntrummet på kliniken i Hjorthagen med en klämd hand 
som värker. Hon är född i Sydamerika men flyttade till Europa för 
femton år sedan. Efter många år i Madrid har hon i fem år bott i 
Stockholm.

Hon jobbar och skattar här men blir hon sjuk måste hon betala ur egen 
ficka. Eftersom hon bara tjänar mellan 7 000 och 8 000 kronor i 
månaden som timanställd städhjälp så blir hon nästan aldrig sjuk.

– Jag kan inte bli sjuk. Jag jobbar och betalar skatt, men har inte rätt 
till vård eller utbildning. Jag känner många här i Stockholm i samma 
situation. I Spanien fick jag både vård och medicin gratis, säger Maria.

För ett halvår sedan hamnade hon ändå på Södersjukhusets akut efter 
att ha klämt handen i en dörr. Först lovades hon subventionerad vård 
eftersom hon har ett samordningsnummer, men när det visade sig att 
hon saknade EU-kort fick hon en faktura i handen.

– Jag fick en räkning på 2 000 kronor och ett recept på citodon. De 
ville att jag skulle komma tillbaka efter två veckor för röntgen 

eftersom handen var så svullen, men då skulle det kosta 2 000 kronor 
till, säger Maria.

Sex månader senare värker handen fortfarande och därför har hon sökt 
sig till Läkare i världens klinik. Läkaren som undersöker Maria jobbar 
vanligtvis som barnläkare på Södersjukhuset men även som volontär i 
Ropsten.

– Det känns inte bra att hon inte omedelbart får hjälp i den offentliga 
sjukvården. Vården jag ger i dag är viktig för henne, men ändrar tyvärr 
inte systemfelet i svensk sjukvård, det stora problemet finns ju kvar, 
säger Kerstin Sars Zimmer.

Kliniken startades för papperslösa 1995, men sedan årsskiftet då de 
fick utökad rätt till sjukvård, vårdar man även EU-migranter utan 
sjukförsäkring och migranter från tredje land som har 
uppehållstillstånd i ett annat EU-land men inte kvalificerat sig för en 
sjukförsäkring.

– Vi har en kraftig ökning av EU-migranter, både för att de blir fler och 
för att vi ändrat fokus. I dag ger vi inte vård till papperslösa men vi 
ägnar lika mycket tid åt att hjälpa dem att få vården de har lagstadgad 
rätt till, säger Johannes Mosskin, generalsekreterare på Läkare i 
världen.

Papperslösa har i dag rätt till ”vård som inte kan anstå”. Det är 
vårdpersonalen som ska bedöma om vården kan anstå och vård- 
givarna gör olika bedömningar.



– Ungefär var femte papperslös som kommer hit har nekats vård eller 
tvingats betala för vård som de har rätt till. Vi gjorde en Sifo-
undersökning för ett år sedan som visade att många i vården inte ens 
kände till den nya lagen, säger han.

Kliniken hjälper till att lotsa patienter till vården, ofta skickar man 
med ett intyg för att förklara att patienterna enligt lag har rätt till vård. 
Kliniken följer också upp varje fall för att säkerställa att de får hjälp.

– En papperslös fick en faktura på tusentals kronor för mödravård, som 
hon har rätt till. Det tog veckor av samtal med vårdgivaren för att få 
den att dra in fakturan.

Ett hundratal läkare, sjuksköterskor, tolkar och arbetsterapeuter är 
knutna till kliniken. Denna kväll jobbar ett tiotal personer. I 
väntrummet sitter en ung rumänsk kvinna som inte har råd att betala 
för en abort. En annan vars tänder rasar.

– Patienterna har en hel del problem med tandhälsa, hudsjukdomar, 
led- och muskelbesvär. Det mesta är på primärvårdsnivå. Men vissa 
har även kroniska besvär, diabetiker till exempel, säger Mosskin.

Marias hand är färdigundersökt och hon har fått en adress där handen 
ska röntgas kostnadsfritt. Enligt Läkare i världen borde hon få 
subventionerad vård och efter kontakt med Försäkringskassan visar det 
sig att hon har rätt till vård om hon folkbokförs och visar 
arbetsgivarintyg.

Men detta vet varken Södersjukhuset eller Maria. Hon hoppas nu få 
fast jobb, alla papper och slippa timvikariera. Hennes pojkvän har 
spanskt medborgarskap och rätt till både utbildning och vård. Själv ser 
hon på framtiden med tillförsikt.

– Eftersom min situation är så svår här så har jag inga planer på att 
skaffa barn, inte nu, men gärna sedan. Det är väldigt svårt att ha barn 
när man lever så här, säger hon.

Maria heter egentligen något annat.

Jessica Ritzén

Tre lagar som reglerar rätten till sjukvård

1 Hälso- och sjukvårdslagen.

Personer som inte är bosatta i Sverige har rätt till vårdförmåner vid 
sjukdom och moderskap enligt EU-förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av sociala trygghetssystem. Den som vistas i landstinget 
och behöver omedelbar sjukvård ska erbjudas vård. Gäller både 
svenska och utländska medborgare.

2 Förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

Försäkrade i andra EU/EES-länder eller Schweiz har vid tillfällig 
vistelse i Sverige rätt till nödvändig vård och tandvård, vilket gäller 



både barn och vuxna. För att få vårdförmån måste man styrka sin rätt 
med legitimation samt EU-kort eller intyg. Då betalar man 
patientavgift och resterande kostnad betalas av hemlandet.

3 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Tillståndslösa personer som papperslösa och gömda flyktingar har rätt 
till viss subventionerad vård. Barn har rätt till samma sjukvård och 
tandvård som folkbokförda. Vuxna ska erbjudas omedelbar vård och 
vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård, vård vid 
abort och preventivmedelsrådgivning samt hälsoundersökning. 
Personalen bedömer vem som har rätt till vården.”

DN 4 nov 2014:

”Svårt sjuka vänder i kassan för att de inte 
har råd”

“Papperslösa som får subventionerad vård har nära fördubblats 
på ett år. Men många papperslösa blir fortfarande utan eller 
tvingas betala.

– På min vårdcentral vänder många svårt sjuka redan i kassan 
för att de inte har råd, säger distriktssköterskan Anna.

Allt fler papperslösa i länet får subventionerad vård. Till och med 
augusti i år låg notan för papperslösa på 27,5 miljoner, lika mycket 
som under hela förra året. Hittills i år har 9 000 papperslösa fått vård 
på en vårdcentral.

Ändå vittnar både hjälporganisationer och vårdpersonal om att många, 
både papperslösa och EU-migranter, nekas vård eller tvingas betala 
tusentals kronor för ett enkelt läkarbesök.

En distriktssköterska på en vårdcentral i en villakommun i länet 
berättar att hon varje vecka möter flera patienter som tvingas vända i 
dörren för att de inte har råd att betala 2 500 kronor för ett läkarbesök.

– Häromveckan hade en ung byggjobbare fått en spik i handen och gått 
så länge att handen var svullen och han hade feber och vi misstänkte 
risk för blodförgiftning. Han vände i kassan när han fick veta att han 
skulle betala flera veckors lön för ett läkarbesök. Frågan är när vi får 



ett dödsfall för att människor inte har råd med vård, säger Anna, som 
vill vara anonym.

Hon menar att praxisregeln om att ge vård först och ta betalt sedan 
fungerar dåligt.

– Alla ska erbjudas vård och har rätt till tolk. Men de flesta kommer 
aldrig längre än till kassan. Ingen vet hur många som vänder redan i 
dörren för att de inte har råd, de registreras aldrig, säger Anna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är medveten om att lagen tolkas 
olika av vårdgivarna.

– Om man märker att en mottagning nekar personer vård hela tiden är 
det viktigt att vi får rapport om det. Men om det i något enskilt fall blir 
missförstånd får vi nog ta det, säger Monica Lindell-Olsson, 
enhetschef för närsjukvårdsavdelningen.

Just nu håller landstinget en serie utbildningar för kassapersonal om 
hur man ska bemöta dessa patienter.

– Det är inte de i kassan som avgör vårdbehov eller status utan det är 
de legitimerades uppdrag. Vi har försökt informera så mycket som 
möjligt. Men det är en besvärlig lagtext och det är svårt att avgöra 
status, om patienten är papperslös eller EU-migrant, säger hon.

Vårdpersonalen uppmanas att ta betalt fullpris för EU-migranter, men 
enligt landstinget har ingen vårdfaktura gått till Kronofogden.

– Vi har aldrig drivit in pengarna. Ingen ska nekas vård och vi betalar 
snällt de fakturor vi får, även om det gäller tredjelandsmedborgare. 
Men de kan få med sig ett inbetalningskort, vissa är här på 
arbetstillstånd men skattar inte här och ska betala. Det är verkligen en 
gråzon. De som kan betala ska betala, eller deras hemländer, resten får 
vi lösa på något pragmatiskt sätt, säger Monica Lindell-Olsson.

Gråzonen drabbar både patienter och vårdpersonal som får ansvar att 
avgöra vem som har rätt till gratis vård eller inte.

– Lagen säger att olika människor ska ha olika vård vilket öppnar för 
en diskussion och ett godtycke. Det obehagliga är att diskussionen om 
vem som är värd vad följer med in i fikarummet, det känns förfärligt, 
säger Anna.

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se

Fakta.
Vem har rätt till vilken vård?

Papperslösa har rätt till vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, 
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning samt 
hälsoundersökning. Vårdpersonalen bedömer vilken vård som inte kan 
anstå.

Barn under 18 år har rätt till all sjukvård och tandvård.

EU-medborgare utan EU-kort eller sjukförsäkringsintyg från sitt 
hemland har inte rätt till subventionerad vård utan måste betala 
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fullpris. Detsamma gäller medborgare från tredje land med 
uppehållstillstånd i annat EU-land.

Patientavgiften varierar från 50 kronor vid besök på vårdcentral till 
400 kronor på sjukhusakut. Viss vård, bland annat mödra- och 
barnhälsovård, är helt kostnadsfri.

Fullt pris för vård varierar mellan 2 000 kronor för ett läkarbesök till 
omkring 24 000 kronor för en förlossning.

Källa: Vårdguiden, SLL

Vård till papperslösa i Stockholms läns landsting, i miljoner 
kronor.

2013 2014*

Sjukhusvård 20,0 18,1

Primärvård 4,8 5,3

Psykiatri 0,8 0,7

Tandvård 0,7 1,1

Läkemedel/övrigt 1,0 2,3

Totalt 27,3 27,5

Antal besök av papperslösa i primärvården, inkl psykiatri.

2013 2014*

Totalt 9 344 8 763

Varav vuxna 5 836 6 194

Varav barn 3 508 2 569

*Jan-aug. Källa: SLL”



DN 5 nov 2014: 

“Så får de papperslösa vård

I Västra Götaland får nu alla EU-migranter rätt till vård som inte 
kan anstå och i Skåne vill man ge både EU-migranter och 
papperslösa mer vård. I Stockholms läns landsting är partierna 
splittrade.

Flera landsting inför nu egna generösare regler för att lösa problemen 
med att vissa papperslösa och EU-migranter inte har rätt till 
subventionerad sjukvård. Västra Götalandsregionen beslutade för två 
veckor sedan att ge EU-migranter utan EU-kort sjukvård som inte kan 
anstå, även om betalningsförmåga saknas.

– Grunden är att ge vård först och undersöka betalningsförmågan 
sedan. Vi driver inte in eventuella skulder, säger Jonas Andersson (FP), 
regionråd.

I Skåneregionen, som var först i landet med att ge papperslösa 
akutsjukvård, vill den styrande minoriteten (S och MP) nu utöka 
papperslösas rätt till att gälla även planerad vård, inte bara vård som 
inte kan anstå.

– Vi har en ambition att utvidga vården för papperslösa att gälla även 
planerad vård. Vi ska utreda vad planerad vård ska innefatta och måste 
förhålla oss till alliansen. Min förhoppning är att det ska införas nästa 
år, säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Skåneregionen har också infört en tillämpningsanvisning om att alla 
EU-medborgare bör ha rätt till samma vård som papperslösa.

– Man ska få vård utan att få en faktura i handen. Inte som kvinnan i 
Högdalen som fick en faktura på 11 000 kronor efter en förlossning, 
det ska inte hända i Skåneregionen, säger Anders Åkesson.

Även Östergötlands landsting, som styrs av S-MP-FP-C, har beslutat 
att ge papperslösa vård på lika villkor som alla andra i höst.

I Stockholms läns landsting splittrar frågan den styrande alliansen. 
Både Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ge papperslösa rätt 
även till planerad vård och Centerpartiet anser att alla EU-migranter 
också ska omfattas.

– Vi tycker att man ska ha en generös syn och att det även kan 
innefatta planerad vård. Vård är inte en medborgerlig utan en mänsklig 
rättighet, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd.

Han menar att Stockholms läns landsting nu måste följa upp vad som 
händer i andra landsting.

– Det bästa vore om vi tittade på hur de gjort för att se hur vi kan göra. 
Vi får inte spela Svarte Petter med romernas vård och kan inte låta 
enskilda individers hälsa äventyras i avvaktan på att man ska klara ut 
ett komplext EU-politiskt problem, säger han.

Moderaterna och Folkpartiet vill inte ge papperslösa rätt till utökad 
vård och menar att EU-migranternas problem måste lösas på EU-nivå. 



Vågmästarpartiet SD anser att papperslösa klarar sig med akutsjukvård 
och vill ha en konsekvensanalys av kostnaderna om vården ska 
omfatta även EU-migranter.

Oppositionen är unisont för utökade rättigheter till båda grupperna.

– Alla som vistas i Sverige ska ha rätt till all vård, tyvärr fungerar det 
inte så alltid, i somras nekades även barn tandvård. Det största 
problemet är i kassan, vi måste utbilda vår personal bättre, säger 
Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd.

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se

Fakta. Så säger partierna

1. Ska papperslösa få rätt till mer planerad vård?

2. Ska EU-migranter utan sjukförsäkring få rätt till vård som inte 
kan anstå?

Moderaterna

1. Nej, däremot står vi bakom den breda överenskommelsen om 
utökade vårdrättigheter för papperslösa.

2. Ja, men det är en situation som måste lösas på EU-nivå om hur 
landstingen ska ersättas för vården.

Centerpartiet

1. Ja.2. Ja.

Folkpartiet

1. Nej, alla ska ha rätt till akut vård vilket inbegriper förlossningsvård. 
Dock är det svårt att införa planerad vård för personer som inte har 
laglig rätt att vistas i Sverige.

2. Ja, alla EU-medborgare har rätt till akut vård, oavsett legal status, 
om de är försäkrade i hemlandet eller deras etniska bakgrund, 
exempelvis romer från Rumänien. Kostnader får lösas i efterhand och 
ska inte drabba den enskilde.

Kristdemokraterna

1. Ja, grundläggande sjukvård är en mänsklig rättighet för alla som 
befinner sig i vårt land.

2. Ja, men frågan är vem som betalar. Vården ska betalas av patientens 
hemland om man har sjukvårdskort. När EU-migranter inte har det 
uppstår svåra situationer, främst för rumäner. Därför måste regeringen 
fortsätta samtalen med Rumänien.

Miljöpartiet

1. Ja, vi vill att lagen utvidgas och gäller all sjukvård och tandvård. 
Om lagen ändras kommer man till rätta med problemet att vissa 
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papperslösa inte får vård de har rätt till.

2. Ja, alla människor som söker vård som inte kan anstå bör få det. 
Problemet är att sjukförsäkringskortet skapar en skillnad mellan EU-
medborgare, vilka som har rätt till vård. Detta system måste 
vidareutvecklas.

Socialdemokraterna

1. Ja, det behövs en nationell översyn och generella riktlinjer. Ingen i 
akut behov av vård ska tvingas välja bort den. Om även planerad vård 
ska ingå bör det ske genom statligt initiativ.

2. Ja.

Vänsterpartiet

1. Ja.
2. Ja.
Sverigedemokraterna

1. Nej, vi säger nej till planerad vård, men akutvård kan vara möjlig.

2. Nej, om fler ska omfattas av vård måste en konsekvensanalys först 
göras. Har vården kapacitet för tillströmningen, hur stor blir kostnaden 
och vill medborgarna betala den ökade kostnaden?

DN 6 nov 2014: 

“Svensk jättesatsning gav banbrytande atlas

I dag presenterar svenska forskare en atlas över människans 
proteiner. Det är det största och dyraste svenska 
forskningsprojektet någonsin, och lika banbrytande som 
kartläggningen av våra gener.

– Vi har lagt ned ungefär 1 000 manår på det här, för att skapa en första 
karta för var alla människans proteiner finns i kroppen, säger Mathias 
Uhlén.

Han är professor i mikrobiologi vid Kungliga tekniska högskolan KTH 
i Stockholm och ledare för projektet Human protein atlas, som i dag 
släpper en atlas med 13 miljoner bilder över människokroppens 
byggstenar: proteinerna. Projektet har pågått i elva år, sysselsätter 150 
personer på heltid i Sverige, Indien, Sydkorea och Kina, och 
finansieras med 900 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse.

Forskarna har undersökt vävnad från alla organ i kroppen för att se 
var olika proteiner finns. Om vårt DNA är ritningen för hur kroppen 
ska se ut och fungera är proteinerna byggmaterialet som omsätter det i 
praktiken.

– Proteinerna är arbetshästarna som gör allting: allt ifrån att bygga upp 
strukturer till att vara katalysatorer för reaktioner, vara 
signalsubstanser, bygga upp hår och naglar, allting i princip. Allt du 
ser är egentligen proteiner, säger Mathias Uhlén.



Kartläggningen av vårt dna blev klar för elva år sedan. En 
överraskning då var att vi bara har runt 20 000 gener. Varje gen 
motsvarar ett protein, och en oväntad upptäckt i arbetet med 
proteinatlasen är att ungefär hälften av våra 20 000 proteiner är 
basproteiner som finns i alla celler i kroppen.

– Att varje cell behöver så många proteiner för att göra det vanliga 
trodde vi inte, säger Mathias Uhlén.

Dessutom fann forskarna att mycket få av proteinerna är unika för 
vissa vävnader.

– När vi startade projektet trodde vi att vi skulle hitta vad det är för 
njurproteiner som gör att njurar kan filtrera blod, och vad är det för 
proteiner i hjärnan som gör att vi kan tänka och liknande. Men vad vi 
ser är ett slags legobaserad bild, där vi har ganska få byggstenar som 
används överallt men i olika mängder, säger Mathias Uhlén.

Upptäckten har mycket stor betydelse för läkemedelsindustrin. Alla 
mediciner verkar på proteiner, och om ett läkemedel riktar in sig mot 
ett visst protein i njuren och samma protein också finns i lever och 
hjärna kan det ge oväntade biverkningar.

En annan förvånande upptäckt var att proteinerna är nästan identiska 
hos alla friska människor, även när vi åldras.

Forskarna har byggt upp en databas med sina resultat som är öppen 
för alla. Mathias Uhlén och hans kolleger har räknat ut att det 
publiceras ungefär två vetenskapliga artiklar om dagen som bygger på 

proteinatlasen. Användarna kan vara läkemedelsföretag som utvecklar 
nya mediciner, läkare som vill förbättra diagnostik av olika sjukdomar 
eller forskare som behöver en referens för att jämföra vävnader i sjuka 
och friska människor.

– Det här är grundforskning i dess definition. Det är en grund för 
framtida forskning om människans biologi och sjukdomar, säger 
Mathias Uhlén.

Läs mer om proteinatlasen på vetenskapssidan på söndag.

Maria Gunther
maria.gunther@dn.se
Fakta. Proteinatlasen

Atlasen har fyra kapitel:
Proteiner som går att göra läkemedel mot.
Proteiner som är involverade i cancer.
Proteiner som utsöndras.
Vilka proteiner som finns i olika organ.
Proteinatlasen ger bland annat möjlighet att:
Studera samma protein i flera olika vävnader.
Jämföra friska och cancerdrabbade organ för att hitta markörer som 
kan användas för att ställa tidiga cancerdiagnoser.
Undersöka hur en tumörcell utvecklas.
Ta reda på mer om proteinernas funktion.
Undersöka hur aggressiv en viss cancer kan vara. “
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DN 6 nov 2014: 
“Första nederlaget hotar regeringen

Regeringen hotas av sitt första större nederlag i riksdagen. Både 
allianspartierna och Sverigedemokraterna säger nej till förslaget 
om att inskränka privata vårdcentralers fria etableringsrätt. 
Förslaget får samtidigt svidande kritik av flera remissinstanser.

Regeringen vill från årsskiftet göra ändringar i hälso- och 
sjukvårdslagen som innebär att landstingen ska kunna stoppa 
etableringar av privata vårdcentraler. Förslaget är en del i uppgörelsen 
mellan regeringen och Vänsterpartiet, och en proposition kommer 
inom kort.

Förslaget är just nu ute på remiss och flera av instanserna är mycket 
skeptiska. Läkarförbundet ”avstyrker kraftfullt” de föreslagna 
lagändringarna och även Vårdförbundet säger nej med motiveringen 
att det motverkar patientens fria val och inskränker patientens rätt i 
vården. Både Läkarförbundet och Vårdförbundet är dessutom mycket 
kritiska till att regeringen inte gör någon konsekvensanalys av 
förändringarna.

Nu står det också klart att det kan bli svårt för regeringen att få igenom 
förslaget i riksdagen. Samtliga borgerliga partier tänker rösta nej och 
även Sverigedemokraterna gör klart att man inte vill se några 
ändringar av lagen.

– Patienternas valfrihet blir i praktiken beroende av vilket landsting 
man bor i. Det är inget vi kan ställa oss bakom. Jag vill vara tydlig 
med att säga att vi kommer absolut inte att gå med på ett förslag som 
hotar tillgänglighet, kvalitet och valfrihet inom hälso- och sjukvården, 
säger Per Ramhorn (SD), ledamot i socialutskottet.

Även allianspartierna kommer att slåss för vårdcentralernas fortsatta 
rätt att etablera sig och ser ingen öppning för att hitta block
överskridande uppgörelser.

– Det är jätteviktigt att stoppa det här förslaget. Vad regeringen gör är 
att ge mer makt till politikerna och mindre till medborgarna, säger 
Kristdemokraternas partiledare, förre socialministern Göran Hägglund.

Beskedet från oppositionen innebär att regeringen riskerar att åka på 
sitt första större nederlag i riksdagen efter valsegern. I så fall kan det 
bli en fingervisning om vad som väntar under resten av mandat
perioden när regeringen ska försöka manövrera sig genom riksdagen 
i minoritet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S), som i går debatterade vinster i 
välfärden i riksdagen, vill inte spekulera i regeringens möjligheter att 
få gehör för sitt förslag.

– Men jag noterade att Sverigedemokraterna är negativt inställda till 
förslaget, säger han.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se

Fakta. Lov

Lagen om valfrihetssystem, Lov, är en del av hälso- och 
sjukvårdslagen som alla landsting måste följa och som ger privata 
vårdcentraler rätt att etablera sig. Lagen infördes av den förra 
borgerliga regeringen.”
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DN 8 nov 2014: 

“Ge inte efter för drogliberalerna

Från hela landet kommer rapporter om unga människor som har tagit 
överdoser av drogerna som går under benämningen spice. Effekterna 
liknar dem som man får av att röka hasch eller marijuana, men de 
aktiva ingredienserna är syntetiska. Och på grund av blandningen är 
det svårt att spåra narkotikaklassade ämnen i blodet. Således 
marknadsförs dessa droger på nätet som ”säkra”; säkra, i betydelsen att 
de inte är olagliga. Ur hälsoaspekt är de allt annat än säkra.

Blandningarna är olika starka och hur man reagerar varierar från 
person till person. En del lyckas med doseringen men andra segnar ner 
på golvet efter två bloss. Bestående hjärnskador eller till och med 
döden kan bli det bittra resultatet av längtan efter ett skönt rus.

Undersökningar antyder att många som använder spice skulle föredra 
hasch eller marijuana om dessa inte var förbjudna. Och eftersom de 
drogerna inte är lika farliga verkar det ologiskt att det mindre skadliga 
alternativet är olagligt medan det livsfarliga inte är det.

Det är möjligt att en legalisering av cannabis skulle rädda några liv. 
Men de negativa effekterna är oöverblickbara. Sverige kan inte, som 
så många drogliberaler tycks tro, jämföras med USA. Där är cannabis 
en så integrerad del av samhället att den polisiära kampen har tett sig 
närmast parodisk. I Sverige är situationen annorlunda. Visionen om ett 
drogfritt samhälle är visserligen en utopi men här finns fortfarande 
möjlighet att hålla drogbruket på en relativt låg nivå.

Varje dödsfall är djupt tragiskt. Men rimligheten i att cannabis är 
förbjudet avgörs inte bara av antalet dödsfall. Lika viktiga frågor är: 
Hur många fler ungdomar börjar röka på om hasch är fullt lagligt? Vad 
skulle det göra med till exempel den del av ungdomsgenerationen som 
har svårast att komma in på arbetsmarknaden?

Även om antalet haschpsykoser inte ska överdrivas, är de långvariga 
effekterna av cannabis dessutom mycket mer nyckfulla än alkoholens.

Spice är inte ett skäl att legalisera cannabis. Men verkligheten måste 
pareras och alla ungdomar informeras om de fruktansvärda riskerna 
med de syntetiska kopiorna.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 8 nov 2014:

”Skenande sjukskrivningar hotar om 
ingenting görs”

“Akuta åtgärder krävs. Efter många år av sjunkande frånvaro 
stiger sjuktalet igen sedan 2010 – och det är en ny, yngre grupp 
som dominerar bland de sjukskrivna. Om inget görs riskerar vi en 
ny våg av galopperande sjukskrivningar, skriver Jan Rydh, som 
presenterar sex punkter som kan vända utvecklingen.

Från 2002 sjönk sjukfrånvaron till en mycket låg nivå och sjuktalet, 
det vill säga ”antal utbetalda dagar med sjukpenning per 
sjukpenningförsäkrad” var 2010 på den lägsta nivå som registrerats 
sedan 1955. Denna uppgång från 1998 och denna nedgång från 2002 
har varit mycket omdiskuterad. Uppgången var oroande och ingen 
ville då ta på sig ansvaret – nedgången har varit glädjande och många 
vill ta åt sig äran. Men hur är det? Vad har egentligen hänt?

Under åren 1999– 2004 hade jag förmånen att leda tre utredningar 
inom sjukförsäkringsområdet och en utredning för att belysa 
problemen med rehabilitering av funktionshindrade personer inom 
Samhall. Jag blev slutligen 2004 också ansvarig för omorganisationen 
av Försäkringskassorna. I mina slutsatser ingick att det var påtagligt att 
sjukfrånvaron inte var jämt fördelad – den var tvärtom påtagligt 
ojämnt fördelad. Det förekom stora regionala skillnader och det var 
särskilt påtagligt att sjukfrånvaron ökade främst inom kommuner och 
landsting och där särskilt bland kvinnor 50+ anställda inom vård, skola 
och omsorg. Skillnaderna mellan arbetsplatser var mycket stora – 
sjukfrånvaron på små arbetsplatser var mycket låg jämfört med 

frånvaron på stora arbetsplatser.

Utredningarna ledde till en omfattande debatt som i hög grad också 
blev en skendebatt om fusk och överutnyttjande. Som om stabila 
kvinnor med lång tjänst inom kommuner och landsting vid 50 års ålder 
skulle börja fuska? Den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
genomförde från och med 2003 ett antal åtgärder som dock får 
betraktas som tämligen marginella. Den mest omdiskuterade 
förändringen var att arbetsgivare skulle medfinansiera också den 
längre sjukfrånvaron. Denna åtgärd slopades omgående när 
alliansregeringen tillträdde 2006.

Men något hände ju – sjukfrånvaron sjönk mycket snabbt tillbaka 
redan från 2003 och minskningen fortsatte till 2010. Jag har roat mig 
med att gå igenom tillgänglig öppen statistik och rapporter främst från 
Försäkringskassan.

Det är slående att varken uppgången eller den snabba nedgången har 
skett på grundval av politiska förändringar i lagstiftning eller 
regelsystem. De stora svängningarna förefaller uppkomma av andra 
orsaker. Kan det vara så att den snabba nedgången i huvudsak berodde 
på att kommuner och landsting och större företag med hög frånvaro 
började uppmärksamma frånvaron och se den för vad den var – 
någonting som varierade med hänsyn till arbetsplatsens förmåga att 
vara en god och hälsosam arbetsplats? Åtgärderna man genomförde 
var ingalunda koordinerade, inte alltid ”vetenskapligt belagda”, men 
själva uppmärksamheten, själva omtanken hade effekter. Det finns 
också en annan mindre glädjande förklaring. De senaste 10 åren har ju 
de mest sjukfrånvarande i gruppen 50+ pensionerats och ersatts av 



andra som ”klarade sig igenom” de stora offentliga besparingarna 
under 90-talet.

Däremot börjar en ny uppgång från 2010 – trots alliansens åtgärder för 
att öka kontrollen och för att fullfölja den så kallade arbetslinjen. Den 
ökning som nu sker ser inte likadan ut som tidigare. Nu är det främst 
kvinnor i åldern 30–49 år som står för ökningen, men också yngre män 
30–39 år. För övrigt är skillnaden, mätt som andel av sjukfrånvaron, i 
sjukfrånvaro mellan kvinnor och män nu större än någonsin. Det är 
dessutom endast två diagnosgrupper som ökar nämligen psykiska 
sjukdomar bl.a. stress och sjukdomar i muskler och rörelseorgan. Man 
kan anta att just sådana diagnoser har mycket att göra med 
arbetsplatsen. Sambanden behöver inte vara direkta – det finns gott om 
underlag och forskning som visar att till exempel stress och problem 
som härrör sig från förhållanden utanför arbetsplatsen kan minskas på 
den hälsosamma arbetsplatsen och förstärkas på den stressande 
arbetsplatsen.

En ny regering har nu tillträtt och inlett ett förändringsarbete när det 
gäller regler för sjukfrånvaron. Jag går inte här in på frågan om dessa 
förändringar är bra eller inte utan konstaterar bara att om taket för 
försäkringen höjs, om den bortre gränsen tas bort, om prövningen av 
sjukfrånvaron görs mänskligare eller mildare, om högkostnadsskyddet 
för små företag förbättras så kommer statens och kanske också 
arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaron att på nytt öka. Och det 
finns all anledning att anta att också sjukfrånvaron mätt i antalet 
frånvarodagar kommer att öka.

Denna ökning sker från en mycket låg nivå, men trenden är redan 
påbörjad. Det finns därför all anledning för den nya regeringen att nu 

också sätta sig in i och påbörja en systematisk genomgång av 
sjukförsäkringens mekanismer. På lång sikt kan kanske den 
”parlamentariska socialförsäkringsutredningen” som skall lämna sin 
slutrapport i början på nästa år ge en vägledning. Men för att 
stabilisera sjukfrånvaron på kort sikt behövs ett antal åtgärder redan 
nu. Fakta och underlag för dessa finns:

1 Återupprätta, förnya och utveckla en arbetsplatsrelaterad 
företagshälsovård – anpassning av arbetsplatsen är både förebyggande 
och i många fall en billigare åtgärd än att enbart ”rehabilitera” 
individen.

2 Öka uppmärksamheten i primärvården så att längre 
sjukskrivningar alltid kombineras med en genomgång av arbetsplatsen. 
En förnyad företagshälsovård skulle i det sammanhanget kunna tjäna 
som remissinstans för längre sjukskrivningar.

3 Koncentrera insatserna och också försäkringskassans arbete på de 
båda ökande stora sjukdomsdiagnoserna psykisk sjukdom och 
sjukdomar i muskler och rörelseorgan.

4 Genomför en särskild studie av om det fortfarande är så att 
ökningen av sjukfrånvaron främst kommer från ett mindre antal 
arbetsplatser. Identifiera de arbetsplatser som har högst frånvaro och 
genomför tillsammans med arbetsmarknadens parter ett positivt 
stöttande program på just dessa arbetsplatser samt till sist men inte 
minst



5 Se till att kvinnors arbetsvillkor är sådana att arbetsplatsen kan bli 
stödjande. Det är inte rimligt att kvinnor skall vara så mycket mer 
sjukfrånvarande än män.

6 Inför positivt stöd till de arbetsplatser som gör insatser för att 
minska sjukfrånvaron.

Görs inte detta riskerar sjukfrånvaron på nytt att vid vägs ände bryta 
sig sin egen väg i en ny galopperande sjukskrivningsvåg.

Jan Rydh, Utredare, F.D. Landshövding, Institutionen För 
Kliniska Vetenskaper/Enheten För Rehabiliteringsmedicin, 
Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet “

DN 9 nov 2014: 

“Epidemi av vägglöss på psykiatriska 
mottagningar

Tre psykiatriska mottagningar i Stockholm har drabbats av vägglöss. 
En patientrisk, enligt chefs-läkaren Sten Jacobsen.

– Personer som behöver vård måste våga söka den och gå in på 
mottagningen, säger han.

Tidigare i veckan fick fastighetsförvaltaren Locum beskedet att löss 
tagit sig in på S:t Görans psykiatriska länssjukhus i Stockholm. Men 
även Ytterö i Farsta och Grindhuset på Rosenlund har drabbats.

– Det är lätt att föreställa sig hur man känner för detta och att man 
upplever det som väldigt obehagligt för både personal och patienter, 
säger Christina Hallberg, kommunikationsdirektör vid Locum.

Enligt henne söker de nu med ljus och lykta efter evakuerings-lokaler 
så att saneringsarbetet kan börja. När det kan ske är fortfarande oklart.

Tt “



DN 9 nov 2014: 

“Åsa Beckman: Omänskligt att ge den sjuka 
ansvaret för cancern

"Tänk om jag inte är en sådan människa.”

Jag kommer aldrig att glömma min mammas blick när hon sa de 
orden. Hon hade precis fått reda på att hon hade cancer och just 
kommit hem från sjukhuset där hon opererats akut. Hela familjen hade 
nu åkt upp till vårt sommarhus i Värmland för att bara vila och försöka 
förstå vad som hänt. Jag hade letat upp några behandlingshem där man 
genom meditation och inre visualisering stärkte viljan att bli frisk. Jo, 
jag brukar vara skeptisk till sånt men är man förtvivlad vågar man inte 
lämna någon möjlighet oprövad.

Nu satt hon rädd och ledsen insvept i en filt. ”Du måste vilja bli frisk”, 
sa jag, ”det är avgörande att du kämpar.”

Det var då hon sa det: ”Tänk om jag inte är en sådan människa.”

Kraven på kamp bara skrämde henne. Sex månader senare var allt över 
och ingen vilja i världen hade kunnat rädda henne från den aggressiva 
cancer hon hade.

När Klas Ingesson gick bort förra veckan fylldes medierna av 
hyllningar som talade om hans stora krig eller långvariga kamp mot 
sjukdomen. Han hade ”förlorat kampen mot cancern”, ”förlorat 
matchen mot cancern” och en tidning hedrade honom genom rubriken: 

”Krigare in i det sista.”

Klas Ingesson var en älskad fotbollsspelare, många hade följt hur 
envist han tränade IF Elfsborg från rullstolen och sportens uppblåsta 
språkbruk låg nära till hands. Men samma betoning på kamp och strid 
har i dag blivit legio när man talar om just den här diagnosen. Kim 
Anderzon förlorade kampen mot cancern. Prinsessan Christina vann 
kampen mot cancern. Ingen sägs däremot förlora kampen mot sitt 
dåliga hjärta.

Och visst: till en del kan man förstå detta. Alla som levt intill någon 
som går igenom operationer och cellgiftsbehandlingar vet att det är en 
sjukdom som kan beskrivas som ett slag som skoningslöst böljar fram 
och tillbaka i kroppen. Sjukdomen trängs tillbaka, avancerar, för att 
förhoppningsvis trängas tillbaka igen.

Men genom att prata om maligna diagnoser i termer av vinst och 
förlust och kamp så lägger man ett hemskt och omänskligt ansvar på 
den som är sjuk. Till en människa som redan är utsatt och drabbad 
säger man att överlevnaden har med vilja och förmåga att göra. Det 
finns vissa skäl att tro att en människas inställning kan hjälpa 
immunförsvaret men att se det som utslagsgivande är grymt.

Häromkvällen tog jag en öl med en av mina väninnor. Hon kom direkt 
från frisören, var rosig om kinderna och la kappan med rosa bandet 
över barstolen. Fortfarande går hon på kontroller men hennes 
sjukdomstid ligger många år tillbaka. Hon talar ofta om hur vi försöker 
skapa en sorts logik i en sjukdom som vi vet kan slå blint. Betoningen 



av viljan är ett sådant sätt. Och hon är otroligt mån om att lyfta så 
mycket skuld det bara går från de som drabbas.

Så här i efterhand säger hon att behandlingarna var tuffa men att det 
nästan var ännu värre att se smärtan hos barnen, sin man, syskon och 
vänner. Den skuldkänslan var svårhanterlig. Att någonting som 
uppstått i henne så starkt plågade också dem.

”Jag har inte förtjänat att få överleva mer än de som inte gjorde det. 
Att jag sitter här beror på hundratals omständigheter mellan vården 
och min kropp som jag inte kunde påverka.”

Hon är frisk nu, min väninna, men vägrar säga att hon har vunnit över 
cancern. Hon har varit sjuk i cancer. Punkt slut.

Åsa Beckman är biträdande kulturchef på DN.

Åsa Beckman asa.beckman@dn.se “
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DN 9 nov 2014:

“Här är kartan över människan

I veckan publicerade svenska forskare en bildatlas över 
proteinerna, människokroppens byggstenar, i ett av de största och 
dyraste svenska forskningsprojekten någonsin.

– Man har ungefär samma komponenter i en folkvagn och en Ferrari. 
Vi består också av ganska få byggstenar. Men det är hur vi plockar 
ihop dem som gör dem till en lever eller en njure, säger Mathias 
Uhlén, professor i mikrobiologi vid Kungliga tekniska högskolan KTH 
i Stockholm.

Byggstenarna han pratar om är proteiner, och upptäckten är en av de 
stora överraskningarna i projektet Human protein atlas som han leder: 
att mycket få av kroppens runt 20 000 proteiner är unika för vissa 
vävnader.

– När vi startade det här projektet så trodde vi att vi skulle hitta vad det 
är för njurproteiner som gör att njurar kan filtrera blod, och vad är det 
för proteiner i hjärnan som gör att vi kan tänka och så vidare. Men vi 
ser en mer legobaserad bild, där vi har ganska få byggstenar som 
används överallt, men i olika mängder, säger Mathias Uhlén.

I veckan presenterade han och hans kolleger en atlas med 13 
miljoner bilder som visar var i människokroppen proteinerna finns. 
Projektet finansieras med 900 miljoner kronor från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse och är ett av de största och dyraste enskilda 
forskningsprojekten någonsin i Sverige. Under elva år har 150 forskare 

i Sverige, Indien, Sydkorea och Kina har lagt ned runt 1 000 manår på 
att identifiera proteinerna.

Resultatet är helt världsunikt, och lika stort som kartläggningen av 
människans arvsmassa som blev klar för elva år sedan.

– Redan då var det många som sa att dna är viktigt, men det som 
egentligen är intressant för läkemedelsindustrin och sjukdomar är 
proteinerna, säger Mathias Uhlén.

Vårt dna är ritningen som talar om hur kroppen ska se ut och fungera, 
och proteinerna omsätter det i praktiken genom att bygga upp 
strukturer, styra kemiska reaktioner, vara signalsubstanser, bygga upp 
hår och naglar och mycket mer.

– Allt det du ser är egentligen proteiner. Det är fantastiskt att vi ändå 
bara har 20 000 proteiner som bygger upp allting, säger Mathias 
Uhlén.

Han och hans kolleger använder antikroppar som fungerar som krokar 
för att hitta var i kroppen proteinerna finns, med en antikropp eller 
krok för varje protein. Att få fram antikropparna är en komplicerad 
process. Först tar de var och en av de 20 000 gener som finns i vår 
arvsmassa, och som alla motsvarar ett protein, och stoppar in den i en 
bakterie. Då börjar bakterien producera det mänskliga proteinet som 
just den genen ansvarar för.

Forskarna renar proteinet och sprutar in det i blodet på kaniner. 
Kaninerna reagerar som om de blir vaccinerade, och deras 



immunsystem börjar producera antikroppar mot proteinet. Varje 
mänskligt protein ger alltså en unik antikropp som forskarna använder 
som krok för att fiska fram just det proteinet i olika vävnader i 
kroppen.

Att samma proteiner finns på många olika ställen får stor betydelse för 
läkemedelsindustrin. Mediciner verkar på proteiner, och om ett 
läkemedel riktar in sig mot ett visst protein i njuren och samma protein 
också finns i lever och hjärna kan det ge oväntade biverkningar.

En annan förvånande upptäckt i projektet var att ungefär hälften av 
våra proteiner finns i alla celler i kroppen. Mathias Uhlén kallar dem 
för basproteiner.

– Att varje cell behöver så många proteiner för att göra det vanliga 
trodde vi inte, säger han.

Men en del av proteinerna finns bara i vissa av kroppens vävnader. 
Testiklarna är det organ som har flest egna proteiner. På andra plats 
kommer hjärnan.

Forskarna har undersökt prover för varje vävnad från tre olika 
personer, minst en man och en kvinna och i olika åldrar. De har sett att 
hos friska människor är proteinerna nästan identiska, även när vi 
åldras.

– Vi är väldigt, väldigt lika inombords. Och det kanske inte är så 
konstigt. En njure fungerar ju likadant hos dig och mig, och en lever 
likadant, säger Mathias Uhlén.

Dessutom har vi nästan samma proteiner som alla andra däggdjur.

– Det som antagligen har hänt när vi har gått från mus till människa är 
att proteinerna samverkar lite mer komplext.

Proteinatlasen är indelad i fyra kapitel, som visar vilka proteiner det 
går att göra läkemedel mot, vilka som är involverade i cancer, vilka 
som utsöndras och vilka som finns i olika organ.

Mathias Uhlén och hans kolleger fortsätter nu att undersöka var 
proteinerna finns i ännu större detalj.

– Om två år hoppas vi komma med nästa version av atlasen som visar 
var inne i cellen proteinerna finns, säger han.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “

mailto:maria.gunther@dn.se
mailto:maria.gunther@dn.se


DN 9 nov 2014: 

“Karin Bojs: När det är dags att stänga 
gränserna

Vår tids största hjältar borde behandlas med ära och respekt. I 
stället blir de inspärrade och ifrågasatta, på grund av okunnighet, 
rädsla och vidskepelse.

Krönika.
Jag blev rent ut sagt rasande när jag läste om den amerikanska 
sjuksköterskan Kaci Hickox. Hon hade deltagit i Läkare utan gränsers 
arbete mot ebola i Sierra Leone. När hon landade på flygplatsen i 
Newark blev hon, enligt egen utsago, förhörd av män i vita 
heltäckande dräkter som skrek frågor och tog tempen med en infraröd 
termometer (som mäter på distans, men är tämligen osäker). Sedan 
blev hon isolerad i ett tält i flera dagar. Efter kritik från bland andra 
president Barack Obama transporteras hon till sitt hem i Maine där hon 
försattes i husarrest. Trots att hon var helt frisk.

Men Kaci Hickox är en tuffing. Hon vågade inte bara möta ebolan i 
Västafrika, hon vågade också överklaga sin husarrest. Och en domstol 
i Maine beslutade att den skulle upphävas. Rätten konstaterade att 
karantänen inte har någon rationell grund, så länge Kaci Hickox inte 
uppvisar några symtom och testar negativt för viruset (och undviker 
folksamlingar under inkubationstiden, för säkerhets skull).

Smittskyddsexperter över hela världen har fördömt besluten om 
isolering.

Experter har också fördömt Australiens beslut att stoppa alla inresande 
från de eboladrabbade länderna i Västafrika.

Om rika länder vill hejda ebolasmittan är det mycket mer effektivt att 
de sänder hjälp – inte bara pengar utan också personal – till de 
drabbade länderna för att kväva epidemin där, vid själva eldhärden. 
Och personalen måste givetvis mötas med största respekt när de 
kommer hem. De är hjältar och ska behandlas därefter. Visst ska man 
hålla örnkoll på eventuella symtom och visst är det klokt att undvika 
folksamlingar under den 21 dagar långa inkubationstiden. Men det 
finns ingen anledning att låsa in friska människor, bara för att politiker 
vill spela på människors rädsla och vinna billiga poäng.

Å andra sidan ska vi inte underdriva de risker som faktiskt finns.

Första gången jag skrev om den pågående ebolaepidemin i denna spalt 
var i april i år. Då berättade jag om hur Senegal just hade stängt sina 
gränser mot de eboladrabbade grannländerna. Det var ett beslut tvärt 
emot världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer.

Sedan dess har Senegals gränser öppnats igen, och sedan stängts med 
några få öppna korridorer.

Jag har varit i Senegal och jag har sett hur gästarbetare från de 
fattigare grannländerna trängde ihop sig på lastbilsflak och bussar. Det 
är dessa gästarbetare som betalar priset för Senegals stängda gränser.

Är deras uppoffring värd sitt pris? Senegaleserna tycker nog det, för 
landet har bara haft ett enda fall av ebola – en man som snabbt 



upptäcktes och behandlades enligt konstens regler. Han blev frisk och 
42 dagar senare – motsvarande två inkubationstider – deklarerade 
WHO att Senegal var fritt från ebola.

Flera andra ebolafria länder i Västafrika har stängt sina gränser på 
liknande sätt som Senegal. Det är inget att moralisera över. För dessa 
länder handlar det om svåra avvägningar.

För länder som Sverige och Australien är avvägningen däremot 
lätt. Vi har inget att vinna på stängda gränser. Om enstaka 
ebolafall skulle komma hit har vi goda resurser att ta hand om 
dem.

Och om/när den dagen kommer hoppas jag innerligt att svenska 
politiker, medier och allmänheten beter sig rationellt och sansat. 
Smittskyddslagen ger myndigheter mycket långtgående rättigheter att 
isolera människor, införa karantäner, stänga av enskilda hus och även 
hela samhällen.

Sådana rättigheter måste användas med största förnuft.”

DN 11 nov 2014: 

“Livet är mer än arbete

Sjuktalen stiger. Och den tidigare utredaren Jan Rydh lanserar 
ånyo sina älsklingsidéer.

Den som följt Jan Rydhs arbete som sjukförsäkringsutredare lär känna 
igen sig i lördagens artikel på DN Debatt. Ett decennium har passerat 
sedan Rydhs slutrapport SOU 2002:5. Men utgångspunkten är 
densamma. Och den påminner om mannen som letade efter sin nyckel 
under en gatlykta – inte för att det var där han tappade den – utan för 
att det var där ljuset var bäst.

Gatlyktan lyser i Jan Rydhs resonemang över arbetsmarknaden. Miljön 
är definitivt en faktor för att förklara människors mående. Men 
arbetsplatsen är ju inte den enda miljön en människa vistas i. Hon 
spenderar ju mycket längre tid i exempelvis hemmiljön.

När sjukskrivningarna nu ökar inom gruppen med psykiska 
diagnoser torde det vara än mer relevant att se hela människan och alla 
de svårigheter som följer av livet. Men det gör inte Jan Rydh. Tvärtom 
skriver han att man kan anta att ”psykiska sjukdomar bl. a. stress”, 
tillsammans med ”sjukdomar i muskler och rörelseorgan”, är ”just 
sådana diagnoser” som har mycket att göra med arbetsplatsen.

Det är talande att Rydh väljer begrepp som ”sjukdomar” och 
”diagnoser” och inte termer som ”ohälsa”, ”lidande” eller 
”smärttillstånd”. Sjukdom låter mer definitivt och avgränsat på ett sätt 
det sällan är i just dessa grupper. Och stress, är det inte snarare ett 



symtom än en sjukdom? Annars finns det nog ingen frisk i min 
bekantskapskrets.

Rydh medger förvisso att sambanden mellan arbetsplatsen och ohälsa 
inte behöver vara direkta, men klargör i samma mening att det ändå är 
arbetsplatsen som ska anpassas eftersom ”stress och problem som 
härrör sig från förhållanden utanför arbetsplatsen kan minskas på den 
hälsosamma arbetsplatsen”. Om huvudproblemet är en dålig relation, 
ska man alltså inte skiljas eller jobba på att förbättra förhållandet. I 
stället är det arbetsgivaren som ska se till att det i alla fall är kul på 
jobbet.

Av Rydhs sexpunktsprogram i lördagens DN handlar fem om 
arbetsplatsen och ett om Försäkringskassan. Inte en rad ägnas åt 
individens ansvar för sin situation. Som att – om det nu är 
arbetsplatsen, chefen eller arbetsuppgiften det är fel på – byta arbete. 
Jag vet att detta för många är lättare sagt än gjort. Men nog bör det i 
alla fall lanseras som ett alternativ.

Bland punkterna hittas förslag om att återupprätta företagshälsovården, 
genomföra en studie för att undersöka i vilken mån vissa arbetsgivare 
”producerar” mer sjukfrånvaro än andra, främja kvinnors arbetsvillkor 
så att ”arbetsplatsen kan bli stödjande” och ge ett ”positivt stöd” till de 
arbetsplatser som ”gör insatser för att minska sjukfrånvaron”. De två 
sistnämnda är så oprecisa att de är svåra att kommentera. De två första 
är mer konkreta, men utgår också från en endimensionell syn på 
människan.

I teorin kan företagshälsovården vara en oerhört värdefull aktör när det 
gäller att förhindra sjukskrivning, liksom för att underlätta för 

sjukskrivna att återgå i arbete. I verkligheten tycks det dock svårare att 
räkna hem dessa fördelar. I Försäkringskassans statistik över de mest 
sjukskrivna yrkeskategorierna kommer vård- och omsorgspersonal 
högt. Alltså många med landstinget eller kommunen som arbetsgivare 
– som ofta erbjuder just företagshälsovård. Jag har inte sett någon 
forskning som visar ett generellt samband mellan tillgång till 
företagshälsovård och låga ohälsotal. På vissa arbetsplatser går det 
säkert att påvisa en effekt, men att utifrån det dra generella slutsatser 
är vågat.

Ännu mer vågat är det att göra som Jan Rydh. Han ställer sig frågan 
om det kanske inte var en växande självinsikt inom landsting och 
kommuner som förklarar att sjukfrånvaron föll fram till 2010. Han 
missar att förklara att dessa arbetsgivare genererade jämförelsevis hög 
frånvaro även under de år de nationella talen var låga. Samt att 
redogöra för varför talen stiger igen på just dessa arbetsplatser trots 
den bättre insikt som Rydh anser sig se.

Det forskningsbelagda faktum att det finns ett samband mellan 
ersättningsnivå, kontroll och sjuktal är en besvärande omständighet 
som Jan Rydh inte hittar under sin gatlykta. Det gör för övrigt inte 
regeringen heller. I sin budgetproposition skriver man att ”frånvaron 
från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och 
låg nivå”. Och att målet är att sjukfrånvaron inte ska ”variera mer än 
inom ramen för normala säsongsvariationer”. Och så höjer man 
ersättningen, flaggar för att ta bort tidsgränsen och prognostiserar för 
en ungefär 30-procentig ökning av utgifterna fram till 2018.

Få ihop det, den som kan.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

mailto:hanne.kjoller@dn.se
mailto:hanne.kjoller@dn.se


DN 11 nov 2014:

”Skräp-dna” vapen mot barncancer

Det som tidigare betecknats som ”skräp-dna” kan i framtiden bli 
en viktig del i både diagnosticering och behandling av aggressiv 
barncancer. Det visar en studie på tumörer från drygt 400 barn.

Studien, som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin, 
Karolinska sjukhuset och Uppsala universitet, har identifierat en mole
kyl eller biomarkör som tycks ha en viktig roll i bildandet av 
aggressiva barncancertumörer. Den har fått namnet NBAT-1 och är en 
särskild variant av en molekylsort som man tidigare inte trott hade 
någon uppgift i cellens funktion.

– Många forskare jobbar nu med att utveckla former för hur den här 
typen av molekyler ska kunna användas. Det här är den första studien 
som analyserat den i samband med cancertumörer hos barn, säger 
Tommy Martinsson, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna har studerat tumörceller från drygt 400 barn i Europa och 
USA som drabbats av den allvarliga cancersjukdomen neuroblastom.

Studien, som publiceras i tidskriften Cancer Cell, visar att NBAT-1 
styr både tumörens tillväxt och hur den svarar på behandling. 
Resultaten hoppas man på sikt ska kunna användas för att identifiera 
högriskpatienter, skräddarsy behandlingen och utveckla nya 
läkemedel.

Tt”

DN 12 nov 2014:

”Arbetsplatser kan förvärra problem”

Som förväntat går Hanne Kjöller (11/11) till frontalangrepp mot min 
artikel om sjukfrånvaron (DN Debatt 8/11). Hennes huvudlinje är klar 
– onödigt sjuka individer skall tillhållas att skärpa sig, familjen bör 
klara ut sina problem hemmavid i stället för att komma stressade till 
jobbet. Och för säkerhets skull skall försäkringsersättningen vara så 
låg att medborgarna skärper sig och börjar jobba.

Min utgångspunkt var och är en annan – om vi vill ha en 
sjukförsäkring som täcker inkomstbortfall för den som inte kan arbeta, 
då måste vi både ha en bra och effektiv sjukvård och samtidigt se till 
att arbetsplatser blir ”hälsosamma” så att de inte förvärrar människors 
problem.

Och självklart står det inget i min artikel om att människor inte bör ta 
hand om sina problem och sina sjukdomar så långt det låter sig göra.

Jan Rydh Utredare, Fd Landshövding



DN 12 nov 2014: 

“Vårdvalet slår mot svårt sjuka

Det fria vårdvalet har gjort att välutbildade personer med god 
hälsa får mer vård medan de med allvarligare sjukdomar och 
mindre resurser missgynnats, enligt Riksrevisionen.

– Det är de kroniskt sjuka som får den sämsta vården, säger 
Inger Ros på de hjärt- och lungsjukas förbund.

Ökad valfrihet i vården var en av de stora reformerna under den 
borgerliga alliansregeringen. Alla landsting ålades att öppna för privata 
vårdcentraler som patienterna kan välja fritt bland.

Nu pekar Riksrevisionen, en granskande myndighet underställd 
riksdagen, på en rad negativa effekter av vårdvalet. Missförhållandena 
bottnar enligt rapporten i att principen om att patienter ska få vård 
efter behov krockar med vårdvalets idé om att efterfrågan ska styra. 
Resultatet har blivit att relativt friska människor från gynnade grupper 
har fått mer tillgång till vård medan de med allvarliga sjukdomar har 
missgynnats.

Inger Ros, ordförande för riksförbundet Hjärt-Lung, känner igen 
bilden.

– Våra medlemmar har ofta flera sjukdomar. De far runt i vården och 
behandlas styckevis och delt. Man ser inte patienten som en helhet. 
Det är kronikerna som får den sämsta vården, säger Ros som ser 
ersättningssystemen som en orsak.

Reformen infördes när Göran Hägglund (KD) var ansvarig minister. 
Han avböjer dock att kommentera kritiken och partiets pressavdelning 
hänvisar i stället till Emma Henriksson, ordförande i riksdagens 
socialutskott. Hon försvarar det fria vårdvalet och påpekar att 
Riksrevisionen inte föreslår att det ska slopas. Däremot medger 
Henriksson att systemet behöver utvecklas och håller med Inger Ros 
om att en nyckel finns i hur ersättningarna till vårdgivarna räknas 
fram.

– Det ligger ett stort ansvar på landstingen. Man måste med de 
ekonomiska styrmedlen se till att de som mest behöver vård får den, 
säger Henriksson.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tar däremot Riksrevisionens 
rapport som intäkt för att det är rätt att, som regeringen vill, ge 
landstingen möjlighet att begränsa det fria vårdvalet.

– Jag tycker inte att det är försvarbart att staten tvingar landstingen att 
tillämpa ett system som uppenbarligen har så många brister, säger 
Wikström.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“En industri växer fram runt marijuanan

Colorado Springs. Fler och fler delstater i USA legaliserar mari
juana. Nyligen röstade Alaska, Oregon och huvudstaden 
Washington för en avkriminalisering. DN har besökt Colorado, 
där den redan är laglig och där en ny drogindustri växer fram. 
Samtidigt ser kritiker stora negativa konsekvenser.

På cannabisklubben Studio A64 i Colorado Springs ligger rökdoften 
tät. I baren serveras kaffe och (cannabisfria) yoghurtshots, en vägg 
pryds av Bob Marley. Innehavaren KC Stark ler trosvisst och säger att 
han ska bli ”gräsets Steve Jobs”.

Han har arbetat för att marijuana ska bli legalt i flera år, och det 
handlar om betydligt mer än att öppna klubbar. Sedan fyra år driver 
han Marijuana business academy ihop med advokaten Charles 
Houghton. De säljer kurser i affärsutveckling.

Det senaste året har affärerna tagit fart.

Över USA drar en liberaliseringsvind i synen på marijuana. Sedan 
förra årsskiftet är privat bruk tillåtet i delstaterna Colorado och 
Washington och i samband med mellanårsvalet förra veckan röstade 
invånarna i Alaska, Oregon och huvudstaden Washington för en 
avkriminalisering.

Attityderna till drogen håller på att förändrats snabbt hos både 
amerikanen i gemen och bland landets lagstiftare. President Barack 

Obama sade i en intervju i tidskriften The New Yorker tidigare i år att 
han följer utvecklingen med intresse och inte ser att marijuana orsakar 
mer skada än alkohol.

Under sensommaren tog flaggskeppet bland dagstidningar, New York 
Times, på ledarplats kraftfullt ställning för en legalisering och att 
delstaterna själva ska kunna avgöra frågan.

Argumenten för en reglerad, laglig marknad för marijuana är flera, 
menar tidningen och andra förespråkare: Ett handlar om rättsväsendet, 
som i dag lägger stora resurser på att beivra relativt små innehav av 
marijuana (med 658 000 gripanden år 2012, enligt FBI). Många döms 
till långa straff och en oproportionerligt stor andel av de gripna är 
afroamerikaner. Vidare hävdar man att beroenderisken är lägre än för 
både alkohol och tobak och att varken sociala eller medicinska risker 
är större. Dessutom ger en legalisering skatteintäkter.

I likhet med New York Times, som jämför dagens situation med 
förbudstiden mot alkohol på 1920-talet, menar många att det inte 
längre finns logiska skäl att upprätthålla ett förbud för vuxna att 
använda marijuana.

KC Stark tar ett bloss. Han säger nöjt att det går att göra affärer av 
allt kring THC, den aktiva substansen i marijuana. I den utbildning 
som han och hans kompanjon säljer till privatpersoner och företag 
ingår en genomgång av lagstiftning och tillstånd, liksom av marknaden 
och hur man kan hitta en nisch. En heldag går på 299 dollar, runt 2 300 
kronor.



– Jag har föreläst för politiker och mäklare, forskare, läkare och 
affärsmän. Här finns affärsmöjligheter för miljarder och tusentals 
arbetstillfällen, säger han.

Stark och Houghton konsulterades när Colorado utformade sitt 
regelverk och är omskrivna i affärspress som Businessweek och 
Fortune, liksom andra i den framväxande branschen, till exempel 
bolaget Cannabis Career Institute. Parallellt med kurserna och klubben 
avser KC Stark att starta ”cannayoga”, matlagningskurser och 
meditation.

KC Stark nosar på de femtio och säger att han har använt marijuana 
lika länge som han har kunnat cykla. Uppväxten i Kansas City var 
ingen lekstuga, han hamnade i bråk och fick spö. När han lyckats sätta 
sig i respekt uppsöktes han av en kille som erbjöd marijuana.

Han böjer sig ned för att återgälda den svarta katten Rockys 
kärleksfulla smekningar. Han beskriver sig själv som en 
tävlingsmänniska, en som testar gränser och har svårt för auktoriteter.

Nere på klubben tätnar publiken. Den som vill röka på Studio A64 
måste bli medlem, det är ett sätt att komma undan lagen om att ingen 
form av rökning får ske på barer.

Vid ett bord delar Alice och Stan på en joint. De är gråblonda, 
fritidsklädda och på genomresa. De brukade röka på när de var unga 
på 60-talet och blir lite nostalgiska nu, säger de. Stan arbetar statligt 
och riskerar jobbet om det kommer fram att han suttit här.

Vid baren bakom dem sitter Janet, som förlorade allt i 
fastighetskraschen 2008. Hon säger att marijuanan gav henne 
livsglädjen åter och förklarar leende att plantan kan förändra världen. 
Janet försörjer sig som medium och pratar om kristaller, sina fem barn 
och om hur marijuanan hjälper mot känslomässig smärta.

Men liberaliseringen har också skarpa kritiker och det finns ingen 
samsyn när det gäller de sammantagna effekterna av drogen. Stöd 
finns dock för att hjärnor hos barn och unga tar skada av THC. 
Skolprestationer sjunker och IQ-nivåerna är lägre hos barn som har 
använt marijuana.

Kat Belendiuk, forskare och barnpsykolog vid Berkeley, är rädd att 
man inte väntar länge nog med att dra slutsatser – de långsiktiga 
effekterna av legal marijuana dröjer flera år.

– Vi behöver mer forskning. Jag är rädd att en ökad tillgänglighet gör 
det svårare för dem som blir beroende.

En av hennes studier visar att barn som missbrukat THC har betydligt 
svårare att sluta, behöver längre tid på sig och drabbas av fler återfall 
än barn som missbrukat till exempel alkohol.

Patrick Kennedy, son till framlidne politikern och senatorn Ted, är före 
detta kongressledamot och tidigare missbrukare av kokain och alkohol 
– och numera ordförande i Smart approaches to marijuana. 
Organisationen sprider information i frågan och har en skeptisk 
hållning till legalisering. Patrick Kennedy är förtvivlad över trenden 
och kallar New York Times artiklar chockerande. Han anser att det 



finns argument mot en legalisering på både pragmatisk och ideologisk 
grund.

– Jag håller med om att rättsväsendet är en katastrof. Men då är det 
rättsväsendet vi ska åtgärda. Det har inget med marijuana att göra.

Också han jämför med alkoholen:

– Vi öppnar för en ny industri och de enorma ekonomiska intressen 
som vill driva på konsumtionen är omöjliga att stå emot. 21-årsgränsen 
har ingen betydelse, den finns för alkohol också, och ökar antalet 
brukare ökar också antalet missbrukare. Jag menar att vi offrar våra 
barn för att somliga anser sig ha rätt att röka på ibland.

I Colorado springs talar KC Stark om nationell expansion och 
börsnotering. Han har en överenskommelse med ett bolag om en 
omvänd fusion, en manöver som genom ett slags uppköp öppnar 
bakdörren till en notering utan tidsödande byråkrati. Stark planerar en 
resa till Wall Street vid årsskiftet, säger han.

– Riskkapitalister ringer mig ofta och vill veta hur man kan investera. 
Det här är stort.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Fakta.
Försäljning av drogen ger skatteintäkter

I dag är marijuana för medicinskt bruk tillåtet i 35 delstater och i 
huvudstaden Washington.

Privat bruk är lagligt i Colorado och Washington. Alaska och Oregon 
förbereder avkriminalisering sedan invånarna röstat ja den 4 
november. I Washington DC, där 66 procent röstade för en 
legalisering, måste en lag på grund av Washingtons särställning 
godkännas av kongressen.

På federal nivå är marijuana olagligt, men inga rättsliga åtgärder 
vidtas för den som bryter mot federal lag i delstater med en mer 
tillåtande lag.

Reglerna varierar i de delstater som tillåter bruket, men ingen under 
21 år får bruka eller köpa drogen. I exempelvis Colorado är innehav 
tillåtet av 28 gram. Besökare får köpa 7 gram per tillfälle, men ingen 
kontrollerar om man nyss köpt i en annan butik.

Colorado budgeterar för marijuanarelaterade skatteintäkter på 30 
miljoner dollar under 2015. DN “
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“Nätdrogen spice ökar även bland 
Stockholms ungdomar

Spice beskrivs som en landsorts- och småstadsdrog, men internet
drogen ökar även i Stockholm.

27 procent av ungdomarna i cannabisbehandling på Maria 
ungdom har även använt spice.

– Vi får in minst ett allvarligt förgiftningsfall i månaden, säger 
Juan Figueroa, barnpsykiater på Maria ungdom.

Dödsfallen i spiceöverdoser i Alingsås och Fagersta den senaste 
månaden och larm om allvarliga förgiftningar på Gotland och i Västra 
Götaland har gjort att spice ses som främst ett landsortsproblem.

Men Stockholm är inte förskonat. På Maria ungdom har man sett en 
successiv ökning av spice bland de cirka 4 000 ungdomar man årligen 
tar emot.

– Vi har haft spice i Stockholm i säkert tio år men i år har det varit mer 
än tidigare. Vi har haft dramatiska fall här också. Någon gång i 
månaden skickar vi patienter som vi inte kan ta hand om till 
intensivvård, vi vet inte vad de har tagit, fast vi har testat för alla 
droger som finns, säger Juan Figueroa.

Förgiftningsfallen ökar liksom antalet ungdomar som får andra 
allvarliga skador av spicebruk, som ihållande hallucinationer och 
psykoser.

– Vi har haft fem till sex ungdomar som har fått synhallucinationer, 
synstörningar, som de kan ha kvar i mer än ett år efter att de tagit 
drogen. De ser ljus och blixtar som är störande och kan inte fokusera 
blicken, säger Juan Figueroa.

En ny beräkning från Stockholms stad visar att 27 procent av de 
ungdomar som nu går i behandling för drogmissbruk på Maria 
Ungdom och har cannabis som huvuddrog även har använt spice. 
Cirka 80 procent av de 640 ungdomar som behandlas har cannabis 
som huvuddrog.

– Bland cannabisungdomarna uppger 27 procent att de även har testat 
spice en eller flera gånger. Men det finns även spice bland de som har 
alkohol som huvuddrog, säger Mikael Jeppson, sektionschef på 
ungdomsjouren, Stockholms stad.

I en ungdomsenkät från staden är spice den näst vanligaste drogen i 
Stockholm. Mörkertalet anses stort, eftersom många unga inte har koll 
på vad de röker på.

– De blir bjudna på en joint på en fest, men vet inte vad den innehåller. 
Det är riskfyllt för det finns mycket potenta preparat där ute. Det 
florerar en hel del dålig spice som många blir ganska illa påverkade av. 
Många ungdomar kommer in med väldigt utdragna och jobbiga 
avtändningar, det är allvarligt, säger Mikael Jeppson.

Han har svårt att förklara varför spice inte setts som ett 
storstadsproblem tidigare.



– I Stockholm finns ett bredare utbud av cannabis så man behöver 
kanske inte ta till syntetiska droger. Vi ser att spice ökar nu, men bland 
den stora breda ungdomsmassan är det cannabismissbruket som är 
väldigt utbrett.

Ungdomsjouren koncentrerar sitt arbete på att så tidigt som möjligt 
upptäcka ungdomar på väg in i missbruk för att kunna ge vård.

– Vi samarbetar med polisen och är med på stan, fester och vid 
hembesök. Vi har även en polisstation på Maria ungdom där 
ungdomarna drogtestas, man kollar deras mobiler och vi erbjuder stöd 
och behandling, säger Mikael Jeppson.

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se

Fakta. Det här är Spice

Spice är ett samlingsnamn för olika substanser som liknar cannabis.

Effekterna liknar de man får av cannabis men ruset är ofta kraftigare 
och med centralstimulerande effekter.

De vanligaste symptomen efter spicerökning är olika former av 
psykisk påverkan som yrsel, förvirring, overklighetskänsla, hallu
cinationer och hjärtklappning.

På senare tid har det skett en ökning av allvarligare symtom som djup 
medvetslöshet, kramper, stroke, syrebrist i hjärtat och akut njursvikt.

Senaste månadernas spiceöverdoser

Kille 18 år, september

En kille läggs in bland annat för svåra magsmärtor och starkt 
illamående. Man misstänker tarminfektion och han skickas till S:t 
Görans sjukhus. Smärtorna avtar inte i styrka. Killen uppger att han 
tagit spice cirka fem veckor tidigare.

Flicka, 15 år, oktober

En tjej som överdoserat spice kommer in en fredagskväll. Hon har 
högt blodtryck, hög puls, kroppen är märkbart stressad. Hon 
hallucinerar och har svår ångest. Efter två dagar förvärras symtomen. 
Hon behandlas med lugnande och sömnmedicin. Flickan läggs in för 
avgiftning och har haft återfall.

Kille 19 år, juli

En kille kommer in på natten efter en spiceöverdos och har stora 
svårigheter att upprätthålla andningen. Han skickas till intensivvårds
avdelningen på S:t Göran och får senare komma tillbaka till Maria 
ungdom där han nu går i behandling.”
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“Tolvåring har testat positivt för att ha 
använt spice

På ett år har antalet spicetester på Beroendecentrum i Stockholm 
nästan fördubblats. I år har 850 av alla tester som analyserats vid 
Karolinska Institutet varit positiva för spice.

– Den yngsta som kom in till akuten var bara tolv år, säger 
Anders Helander, professor i beroendeforskning, KI.

Beroendecentrum i Stockholm som samlar all beroendevård i länet 
började att testa ungdomar och patienter för drogen spice förra året. 
Spicetesterna analyseras av missbrukslaboratoriet vid Karolinska 
Institutet i Huddinge och cirka 80 procent av deras tester kommer från 
Beroendecentrum i Stockholm.

Totalt gjorde Karolinska Institutet 13 485 spicetester förra året och i år 
räknar man med att komma upp i 21 168 spicetester. Fyra procent av 
dessa är positiva för spice.

– De flesta är mellan femton och tjugofem, men den yngsta i 
sjukvården var tolv år och den äldsta 66 år. Tre fjärdedelar är killar, 
säger Anders Helander, vid missbrukslaboratoriet på KI.

Spice är samlingsnamnet för rökmixar gjorda på syntetiska 
cannabinoider. De är ofta flera hundra gånger mer potenta än cannabis 
per mikrogram och väldigt svåra att dosera. Många ungdomar 
experimenterar både vilt och blint med internetdrogerna för att 

maximera ruset.

– Det stora problemet är att många tar flera substanser. Hälften av våra 
fall tar mer än en substans. De tar det avsiktligt, de vill trycka på flera 
knappar samtidigt för att få större effekt, säger Anders Helander.

Många av drogerna som säljs på nätet upptäcks aldrig i testerna. Just 
nu kan laboratoriet testa för 100 olika slags substanser. Men varje 
vecka lanseras en ny substans på internet, förra året registrerades 81 
nya drogsubstanser av EU:s kontrollorgan för narkotika.

– Drogerna är en färskvara. Vi kan inte sätta upp en analysmetod för 
en substans som aldrig säljs. En drog som var poppis i våras finns inte 
längre på marknaden.

Forskarna för en ojämn kamp mot internetdrogerna och testerna är 
både komplicerade och kostsamma.

– Många har inte råd att testa för alla internetdroger. Vi tar 1 000 
kronor för en analys, men borde ta 7 000 kronor. Screeningen går på 
någon dag men verifikationen av det positiva svaret kan ta flera 
veckor, förklarar Anders Helander.

Han leder ett projekt kallat Strida, ett nationellt projekt för att 
kartlägga förekomst och riskbedömning av internetdroger genom 
laboratorieanalyser. Han menar att drogtesterna måste bli fler om inte 
vården ska stå blind inför missbruket.



– Mätningar från Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning visar att spice ligger klar tvåa efter 
cannabispreparaten. Vi behöver bredda sortimentet över vilka 
substanser som testas, säger han.

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se

○ Metadon 50 procent (ofta medicin)
○ Cannabis 16 procent
○ Etylglukuronid 18 procent
○ Bensodiazepiner 14 procent
○ Buprenorfin 9 procent (ofta medicin)
○ Amfetamin 7 procent
○ Morfin 6 procent
○ Tramadol 6 procent
○ Kokain 2 procent
Källa: Klinisk Farmakologi, KI, 2014.”
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“Ohälsotalet avslöjar klyfta mellan fattiga 
och rika

De som bor i Skärholmen har drygt åtta gånger så många sjukdagar 
som invånarna i stadsdelen Höglandet i Bromma. Hälsotillståndet 
varierar kraftigt mellan Stockholms olika områden, visar en ny rapport 
från Sweco.

Sweco har jämfört ohälsotalet, som bygger på hur många dagar årligen 
invånarna får ersättning från Försäkringskassan.

Ohälsotalet i Stockholm som helhet var 19 dagar 2013, lika många 
som de två föregående åren. Det var totalt 23 900 personer som hade 
sjuk-/aktivitetsersättning och 42 800 personer som hade sjukpenning 
under 2013. Till dessa betalades det ut 5,0 miljarder kronor.

Områden med höga ohälsotal har i allmänhet högre arbetslöshet, lägre 
inkomster och större andel utlandsfödda. Utbildningsnivån är dock den 
faktor som bäst förklarar skillnaderna mellan stadsdelsförvaltningarna. 
Personer med högre utbildningsnivå har i genomsnitt bättre hälsa.

Men även andra faktorer spelar in. Stadsdelen Universitetet har 
stadens lägsta ohälsotal, 2,7. Det beror sannolikt på den höga andel 
studenter som bor i området.



Kvinnorna har fler sjukdagar, 19 stycken i genomsnitt i fjol. Snittet för 
män har minskat med ytterligare en dag till 16.

Och stadsdelarna skiljer sig ordentligt från varandra. Av de 14 
stadsdelsnämndsområdena har Östermalm, Norrmalm och 
Kungsholmen ett ohälsotal på 13 eller färre dagar medan Rinkeby-
Kista och Skärholmen har ett ohälsotal på 30 dagar eller fler. Klyftan 
mellan Östermalm som har lägst ohälsotal (12 dagar) och Rinkeby-
Kista som har högst (32 dagar) är oförändrat jämfört med 2012.

I de flesta stadsdelsnämndsområden har hälsoläget förbättrats, 
ohälsotal är lägre än föregående år. För några områden – Hägersten-
Liljeholmen, Hässelby-Vällingby – har det dock skett en marginell 
ökning jämfört med 2012.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se

Fakta. Ohälsotal

Ohälsotalet är det sammanlagda måttet på antalet sjukdagar som 
ersätts genom socialförsäkringen under ett år i relation till hela stadens 
befolkning i åldern 16–64 år.

Sjukdagar som utbetalas från Försäkringskassan (socialförsäkringen) 
omfattar sjuk-/aktivitetsersättning, sjukpenningdagar, 
rehabiliteringsersättning.

Stockholms ohälsotal har det senaste decenniet varit 6–8 dagar lägre 
än rikets.

DN 14 nov 2014: 

“Ambulanspersonal rädd att ge vård åt 
ebolasmittade

Facket larmar om att ambulanspersonal saknar tillräcklig 
kunskap och utbildning som krävs vid behandling av ett misstänkt 
ebolafall.

– Många av våra medlemmar är väldigt oroliga, säger Henrik 
Johansson som är ordförande i  ambulansförbundet Alarm.

För lite mer än en månad sedan vägrade ambulanspersonal, från de 
ambulanser som är avsedda för ebolatransporter, att köra en misstänkt 
ebolasmittad person i  Stockholmsområdet eftersom de ansåg sig sakna 
den utbildning och utrustning som en sådan transport kräver.

Henrik Johansson är ordförande för Alarm, Sveriges största 
fackförbund för ambulanspersonal. Enligt honom är det endast ett fåtal 
av medlemmarna som utbildats i  ebolahantering, övriga har försetts 
med skriftlig information om sjukdomen och säkerhetsrutiner. Han 
uppger att flera av medlemmarna nu känner sig oroliga eftersom de 
inte anser sig ha tillräckligt med kunskap. Störst oro finns i 
storstadsregionerna: Stockholm, Göteborg och Malmö.

Åke Örtqvist, chef för smittskyddsenheten i Stockholms läns 
landsting, har svårt att förstå kritiken mot dåliga utbildningsinsatser.

– Det här är inget man kan utbilda alla i, det måste göras genom ett 
slags kaskadutbildning där personalen lär varandra. Den skriftliga 

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


information som finns tillgänglig borde räcka. Utbildningen handlar 
mest om att ta av och på sig kläder på rätt sätt. Är man en professionell 
sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulansen borde man klara 
det utan någon personlig utbildning, säger han.

I fallet med de vägrande ambulanssjukvårdarna saknades utbildning, 
men enligt Henrik Johansson är även medlemmar som har gått 
utbildningen osäkra på hur de ska agera om det skulle bli skarpt läge.

Enligt Henrik Johansson är det flera medlemmar som inte har fått öva 
med skarpa dräkter.

– De har fått öva med plastförkläden, eftersom det skulle bli för dyrt 
att använda riktiga dräkter, säger han.

Enligt Åke Örtqvist har ambulanspersonal som utbildats i Stockholm 
övat med full utrustning. Hur det ser ut i övriga landet kan han inte 
svara på, då varje landsting utformar sin egen utbildning utefter de 
nationella rekommendationer som finns.

Anser du att den utbildning och information som finns i dag är 
tillräcklig?

– Ja, det tycker jag. Det finns massor av informationsmaterial 
tillgängligt både via vårdgivarguiden och via vår hemsida. Jag har 
väldigt svårt att förstå den här kritiken. Den här rädslan är ologisk. Det 
som oroar mig är att ambulanspersonal inte ens kommer att våga 
hämta en patient som har feber så småningom, säger Åke Örtqvist.

Men visar inte det att personalen saknar tillräckligt med kunskap 
om ebola?

– Ja, det kanske det gör, men informationen finns. Frågan blir snarare 
hur personalen ska ta del av den och det ansvaret ligger på 
arbetsgivarna, säger Åke Örtqvist.

Beatrice Längberg beatrice.langberg@dn.se

Fakta.
Läkemedel ska börja testas

Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter i de drabbade länderna men 
situationen utvecklas olika. Läget verkar ha stabiliserats i Liberia och 
Guinea medan det har försämrats kraftigt i Sierra Leone.

Bedömningen kvarstår att det är mycket låg risk för smittspridning 
av ebola i Sverige. Enstaka fall som har smittats av ebola i Västafrika 
kan komma till Sverige men det bedöms inte som troligt.

Även om risken för ebolafall i  Sverige bedöms som låg är en ökad 
vaksamhet inom svensk vård viktig, enligt Folkhälsomyndigheten.

Organisationen Läkare utan gränser ska genomföra kliniska försök i 
Liberia och Guinea med tre möjliga behandlingsmedel mot ebola.

Två antivirala läkemedel som ska testas, brincidofovir och 
favipiravir, har lyfts fram av världshälsoorganisationen WHO som 
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lovande. Ytterligare en behandlingsform, transfusioner av blod och 
plasma från personer som överlevt ebola till smittade, ska testas i 
Guinea.De första testresultaten kommer i  februari.

Fakta. Utbildning

Stockholms läns landsting utbildning för ambulanspersonal om 
misstänkta ebolafall, 2,5 timmar:

1 Kort presentation om smittskydd och vårdhygien.

2 Genomgång av högsmittsamma sjukdomar, smittämnen, smittvägar, 
historik kring ebola, information om den pågående situationen i 
Västafrika, information om ebolas smittsamhet, smittspårning, SLL:s 
handläggning, råd som gäller för resenärer, principer för 
ambulanstransporter och skyddsutrustning samt källor till 
utbrottsinformation.

3 Genomgång av skyddsutrustning och på- och avklädningsrutiner 
samt praktisk övning framför personal.

4 Tid för att ställa frågor och diskussion.

Utbildningens upplägg och innehåll kan skilja sig åt mellan länen då 
varje landsting utformar sin egen utbildning. “

DN 14 nov 2014: 

“En av tjugo svenskar bär på resistenta 
tarmbakterier

Var tjugonde svensk bär på antibiotikaresistenta tarmbakterier. Det 
visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten.

– Det är ganska vanligt att man har de här bakterierna utan att veta om 
det. Många får bakterierna efter att de varit ute och rest, säger Sonja 
Löfmark, utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

För en frisk person innebär de så kallade ESBL-bakterierna sällan 
några problem, men för någon med nedsatt immunförsvar kan 
bakterierna orsaka urinvägsinfektion och i vissa fall allvarliga 
blodinfektioner. God hygien är det bästa sättet att skydda sig mot 
bakterierna som kan spridas via toalettbesök och bristfällig 
livsmedelshantering.

Största anledningen till den ökande spridningen av resistenta bakterier 
är dock ökad användning av antibiotika.

Beatrice Längberg beatrice.langberg@dn.se “
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DN 15 nov 2014: 

“Ännu en död av MRSA-bakterien

Ytterligare en person har nu avlidit i Danmark till följd av den MRSA-
bakterie som merparten av danska grisar bär på, skriver Danmarks 
Radio, DR. Det är den andra personen i år som avlider till följd av 
bakterien, totalt har fem personer dött de senaste åren.

Den person som är senast avliden var inlagd med svår åderförkalkning 
och hade blivit opererad ett flertal gånger.

DN har tidigare i veckan berättat att förpackningar med danskt och 
tyskt fläskkött som säljs i svenska butiker innehåller MRSA-bakterier.

Bakterien är resistent mot flera typer av antibiotika. Den anses inte ha 
lätt att smitta via livsmedel. För friska människor behöver den inte 
vara farlig, men för personer med nedsatt allmäntillstånd kan den leda 
till exempelvis blodförgiftning.

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

DN 16 nov 2014: 

“Och kvar blev de unga

Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och minskar. 
Hur ska man förstå det?

Huruvida den psykiska ohälsan ökar eller minskar beror på hur man 
räknar och vad man jämför med. En som har räknat är Inspektionen för 
socialförsäkring. I rapporten ”Sjukfrånvaro och psykiatriska 
diagnoser” är beskedet just så komplext som verkligheten ofta är. 
Antalet personer som är sjukfrånvarande med en psykiatrisk diagnos
kod har minskat sedan jämförelseåret 2007. Men ännu större har 
minskningen varit i andra diagnosgrupper. Det betyder att andelen 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa har ökat under samma 
tidsperiod.

Men för att hitta de stora, dramatiska förändringarna måste man leta 
sig längre bak i tiden. Av de sjukfall som avslutades 1990 och som 
varat längre än 30 dagar var det tio procent som varit sjukskrivna med 
en psykiatrisk diagnos. Motsvarande siffra sedan 2005 ligger runt 25 
procent.

Den som vill kan förstås tolka siffrorna som att det psykiska lidandet 
blivit väldigt mycket större. Men man skulle också kunna se dem som 
ett uttryck för att de psykiska diagnoserna blivit fler och att det skett en 
diagnosglidning som gör att fler klassas som psykiskt sjuka.

Själva uppdelningen är på sätt och vis besynnerlig, eftersom kroppslig 
och själslig smärta ofta samverkar. Den som har ont i kroppen riskerar 
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att utveckla psykisk ohälsa. Långa sjukskrivningar kan – trots goda 
intentioner – öka snarare än minska lidandet. Detta måste läkarna i 
högre grad väga in innan sjukskrivning påbörjas, även om det givetvis 
finns fall där ingen annan lösning är möjlig.

På motsvarande sätt riskerar den som lider av ångest eller depression 
att utveckla kroppslig smärta eller missbruk. Den som är djupt 
deprimerad klarar sällan att motionera eller ens att ta en promenad. 
Kroppen är gjord för rörelse. Stillasittande eller sängliggande är i 
längden skadligt. Den som sjukskrivs behöver inte ta sig till jobbet och 
det ökar risken för att individen rör sig än mindre.

Sjuktalen för tung psykiatrisk sjukdom, som exempelvis schizofreni, 
ligger stabilt. Med dessa tunga grundläggande siffror i botten, och en 
extremt varierande sjukfrånvaro för lättare diagnoser, går det inte att 
dra slutsatsen att svenskarna blivit mer psykiskt sjuka.

Däremot finns i rapporten andra, mer nattsvarta slutsatser. Antalet 
unga, mellan 20–29 år, som får aktivitetsersättning – ett slags 
förtidspension för unga – har närmast exploderat sedan början av 
2000-talet i gruppen med psykisk sjukdom. Den stora ökningen hittas 
bland dem med neuropsykiatrisk diagnos, exempelvis aspergers och 
adhd.

Det betyder att dubbelt så många ur gruppen ratas på arbetsmarknaden 
i dag. De bedöms alltså arbetsoförmögna innan de ens prövat på att 
arbeta.

Det är svårt att se att individerna skulle blivit mer arbetshandikappade 
under de dryga tio år som siffrorna successivt skjutit i höjden. I stället 

måste det tolkas som att arbetsmarknaden blivit mindre tillåtande och 
tolerant.

Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande. Och något annat kan inte 
detta kallas. Att så många unga människor går direkt från gymnasiet in 
i förtidspension borde vara oacceptabelt för varje socialminister med 
någon typ av ambition att skapa ett samhälle som håller ihop.

Dn 16/11 2014 “



DN 17 nov 2014: 

“Här Är Jag

I gårdagens sändning av satirprogrammet ”Public service” kunde vi 
höra ”Göran Hägglund” fråga sig om en pyroman kunde bli brandman 
bara för att hans samvete förbjuder honom att släcka bränder. Kul tvist 
på frågan om aborter och samvetsfrihet för barnmorskor.

I den aktuella diskussionen ryms också, som Ann-Charlotte Marteus 
påpekade i Expressen (14/11), en individualistisk och narcissistisk 
dimension. Hur mycket anpassning har man som individ ”rätt” att 
förvänta sig av omgivningen?

Kan en mjöldammsöverkänslig som hela sitt liv drömt om att bli 
konditor kräva en mjölsanerad arbetsplats och rätten att enbart arbeta 
med att sno ihop påskkycklingar av marsipan?

När jag intervjuade barnmorskan och abortmotståndaren Ellinor 
Grimmark tidigare i år (DN 7/2) menade hon att arbetsgivaren alltid 
kan hamna i situationer där man måste anpassa arbetet. En barnmorska 
kan få ryggproblem som gör det omöjligt att klara av det fysiskt 
krävande arbetet på en förlossningsavdelning. Och då måste 
arbetsgivaren ordna med någon form av förflyttning eller special
lösning.

Så långt är jag med. Men med tre reservationer.

1. Det är skillnad på att anpassa ett arbete under en anställning, jämfört 
med någon som från början säger sig vilja ha en låt säga mjölfri 

arbetsplats.

2. Är det verkligen att visa troende respekt att jämställa gudstro med 
ett funktionshinder?

3. Har inte också individen ett ansvar för att inte utbilda sig för ett yrke 
om man från början vet att man inte klarar av arbetsuppgifterna?

Ellinor Grimmark hade när jag intervjuade henne i februari en 
anställning som sjuksköterska vid Höglandssjukhuset i Eksjö. Det 
handlar alltså inte om att hon inte kan eller får arbeta, utan att hon inte 
erbjuds en annan befattning med arbetsuppgifter hon inte vill utföra.

Att detta ens är en fråga har kanske att göra med att vi lever i ett 
samhälle där individen allt mindre ses som en del av universum och i 
stället solen som allting kretsar kring. Men arbete är inget man ”får” – 
det är individen som säljer sina tjänster. Och vill man inte sälja 
kopparspiral, dagen-efter-piller och vård av aborterande kvinnor, ja, då 
ska man inte vara förvånad över att en kvinnoklinik inte är någon 
särskilt intresserad köpare.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se
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DN 17 nov 2014: 

“Antibiotikan halverades efter dödsfall

När resistenta bakterier dök upp hos allt flera djur och 
människor bestämde sig Nederländerna för att få bukt med sin 
höga antibiotikaanvändning till djur. På bara ett par år har 
medicineringen halverats.

Utrecht
För bara några år sedan flödade antibiotikan tämligen fritt i 
Nederländernas djuruppfödning. Ingen visste hur den användes.

Människor och djur lever tätt på varandra i landet vilket underlättar för 
smittor. Efter att resistenta bakterier blivit ett ökande problem i hela 
samhället beslutade sig myndigheterna för att agera. Den utlösande 
orsaken var att en person dog av resistenta ESBL-bakterier.

– Vi satte som mål att få ner antibiotikaanvändningen med 50 procent 
till 2013 jämfört med 2009, säger Hetty van Beers, chef för Neder
ländernas veterinäranstalt.

Projektet lyckades över förväntan. Redan 2012 hade försäljningen av 
antibiotika som används i djuruppfödningen halverats. Nu är målet att 
användningen ska minskas med 70 procent till 2015. En orsak till att 
man lyckats är att alla parter – uppfödare, veterinärer och myndigheter 
– har samarbetat.

– Alla var med på att göra något. Uppfödarna var inte lyckliga, 
antibiotika är billigare än att förebygga sjukdomar. Men de insåg att vi 

måste göra något och opinionen var emot dem, säger Hetty van Beers.

Gårdarnas förbrukning och veterinärernas försäljning av antibiotika 
kartlades noga. Regionala grupper bildades där siffrorna är offentliga 
inom gruppen och bidrar till ett slags grupptryck.

– De kan se hur mycket de själva använder och de kan se hur mycket 
de andra använder, säger Dick Heederik, professor i epidemiologi som 
leder projektets expertpanel.

Gårdarna placeras i en röd, gul eller grön zon beroende på hur mycket 
antibiotika som används. Grön är godkänt, befinner sig uppfödaren i 
röd eller gul zon måste förbrukningen sänkas.

– Det finns inga straff i nuläget. Vi jobbar med dialog och säger; ni 
använder för mycket, vi vill se en hälsoplan, säger Dick Heederik.

Nederländerna är ett av de länder där veterinärerna tjänar pengar på 
att sälja antibiotika. Några planer på att ändra systemet finns inte, men 
veterinärernas försäljning är också offentlig inom grupperna och där 
syns det tydligt om några säljer ovanligt mycket.

– Tidigare kunde det gå till så att en uppfödare i princip ringde och 
beställde antibiotika. Så är det inte längre, säger Hetty van Beers.

Sedan i mars är antibiotikan uppdelad i tre grupper; grupp ett får 
enbart användas till människor, för grupp två måste uppfödaren 
konsultera veterinären och grupp tre kan uppfödaren ge själv.



MRSA-bakterien har funnits bland djuren i snart tio år, sedan 2005, 
och finns i dag i två av tre grisbesättningar.

Precis som i de danska och tyska fläskförpackningar som DN har 
undersökt i svenska butiker har MRSA-bakterier hittats i fläsk i  
nederländska butiker. Men det oroar inte professor Heederik.

– Vi har inga indikationer på att det smittar matvägen, det är mer ett 
yrkesproblem för de som arbetar med djur, säger han.

Den minskade användningen av antibiotika verkar ha minskat även de 
resistenta bakterierna.

– Två studier, en på grisar och en på kalvar, från 2011 till 2013, visar 
att förekomsten av MRSA sakta minskar hos både människor och djur, 
säger professor Dick Heederik.

Christina Greko är veterinär och antibiotikaexpert på Statens 
veterinärmedicinska anstalt i Sverige. Hon är imponerad av arbetet i  
Nederländerna.

– De har gjort ett fantastiskt jobb. Jag tror en modell där experter, 
uppfödare och myndigheter arbetar tillsammans, det är ett hållbart sätt, 
säger han.

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se

Fakta.

DN granskade fläsk från svenska butiker

I slutet av förra veckan kunde DN avslöja att fläskkött importerat från 
Tyskland och Danmark och som såldes i svenska butiker bar på 
MRSA-bakterier.

Fyra av tjugo danska förpackningar innehöll MRSA-bakterier, och en 
av tjugo tyska förpackningar innehöll samma bakterie. Testen gjordes i 
samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Även fem förpackningar med svenskt fläsk testades. Ingen innehöll 
MRSA-bakterien.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har sagt till DN att det är 
allvarligt att MRSA finns på importerat fläsk. Någon handlingsplan, 
som har efterfrågats, för vad som ska göras om svenska grisar får 
MRSA är inte aktuell.

MRSA-bakterien är resistent mot vissa typer av antibiotika. Den 
behöver inte vara farlig för människor, men personer med nedsatt 
allmäntillstånd kan i  värsta fall få blodförgiftning som kan vara 
dödlig.

Dn “
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DN 17 nov 2014: 

“ Köer döljs för att få miljoner

Jakten på vårdgarantins miljoner får flera landsting att dölja de 
långa vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Det 
menar flera anställda inom BUP som DN pratat med. ”Vi firade 
att vi lyckats bluffa bort köerna”, säger en källa vid landstinget 
Västmanland.
Sedan några år tillbaka finns en särskild satsning på barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP). De landsting som klarar vårdgarantins mål 
och kan ge snabb vårdkontakt och behandling får dela på totalt 180 
miljoner kronor (se faktaruta).

Bonuspengarna är viktiga för BUP-enheterna som ofta dras med 
personal- och resursbrist.

– Ledningen har nästan större fokus på att klara vårdgarantin än själva 
vården, säger en person med god insyn i BUP i Västmanland till DN.

Under 2011 klarade landstinget i Västmanland inte vårdgarantins mål 
om att göra fördjupade utredningar inom 30 dagar efter den första 
vårdkontakten, och gick därför miste om flera miljoner kronor från 
staten.

Enligt flera källor med god insyn i verksamheten ledde det till en 
omorganisation som hade som enda syfte att verksamheten skulle klara 
vårdgarantins mål. Köerna, däremot, blev inte kortare.

– Förut gjorde vi en rätt grundlig bedömning av barnen under deras 
första besök. Men 2012 fick vi beskedet att det mötet skulle delas upp 
på två möten, och att det senare mötet då skulle kallas ”fördjupad 
utredning”, säger en källa.

Med det nya upplägget klarar landstinget i Västmanland även 
vårdgarantins andra mål med god marginal. Under 2012 belönades de 
med bidrag på totalt 7,8 miljoner kronor. Det firades genom att 
medarbetarna bjöds på lunch.

– Det kändes mycket märkligt, vi firade att vi lyckats bluffa bort 
köerna. Egentligen kan det ju ta ett år att få vård precis som tidigare, 
säger en annan källa.

Även förra året klarade landstinget båda BUP-målen och fick över 7,1 
miljoner kronor i statsbidrag.

Verksamhetschefen Margit Farkas håller inte med om att det rör sig 
om en ”bluff”.

– Jag delar inte den bilden. Det stämmer att det inte uppfattades tydligt 
vad den nya organisationen skulle innebära innehållsmässigt, men 
båda mötena har sitt syfte och det är viktigt att poängtera.

Hon håller däremot med om att det finns stora brister med vård
garantin.



– Det är en svår balansgång mellan kvalitet och kvantitet och en del 
patienter måste fortfarande vänta upp till ett år på vård även om det 
inte syns utåt. Det är mycket beklagligt.

Problemet med kötider som göms undan för att vårdgarantins mål ska 
nås är utbrett. Det anser Anna Norrman på riksförbundet Attention, en 
intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.

– Vi har fått signaler om det här från våra medlemmar ända sedan den 
nya vårdgarantin infördes. Det är ett stort problem, eftersom varken 
patienter eller beslutsfattare ser var bristerna finns. Det är särskilt 
allvarligt för barn som tvingas vänta länge på att få en diagnos, säger 
Anna Norrman.

I Stockholm visade en studie från Karolinska institutet från 2012 att 
108 tillfrågade BUP-patienter fick vänta i snitt tre år mellan första 
vårdkontakt och utredning. Trots att vårdgarantin formellt var 
uppfylld.

Inom Kronobergs landsting har sättet att hantera köerna till BUP 
skapat en strid mellan personalen och enhetschefen.

Där väntade 112 barn och ungdomar på en utredning vid årsskiftet. 
Men på bara två månader minskade kön kraftigt till 65 barn enligt 
Sörmlandsposten.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättar en 
anonym anställd hur småbarn skrivits ut ur kön utan tillräcklig vård 

eller utredning:

”Enhetschef ändrar [vårdpersonalens] bedömning, utan att träffa 
patient, och skriver att patienten inte är utredningsbar.”

Verksamhetschefen förnekar uppgifterna för Smålandsposten men 
IVO har ändå inlett en egen utredning.

– Har man infört nya regler och avfärdat patienter på ett felaktigt vis, 
så är det mycket allvarligt, säger utredaren Mats Holmgren till DN.

Förra året gick flera psykologer ut i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet och varnade för vårdgarantins inverkan på BUP.

En av dem var Sofia Rocksén, psykolog på BUP i Örnsköldsvik och 
representant för Saco och Psykologförbundet.

Hon tror att det finns många fler exempel på hur de enskilda BUP-
enheterna trixar med siffror eller prioriterar fel för att klara målen.

– Men det är så himla känsligt att beskriva vad som faktiskt görs. Då 
lämnar man ut verksamheten och kan förlora stora summor pengar i 
bidrag och i förlängningen medarbetare som är livsviktiga för 
patienterna.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se
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Fakta.

Två steg

Vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin är uppdelad i två steg.

Under 2014 får de landsting som klarar av att göra en första 
bedömning av 90 procent av barnen inom 30 dagar dela på 80 miljoner 
kronor.

De landsting som därefter kan ge 80 procent av de unga patienterna 
en fördjupad utredning eller påbörja behandling inom ytterligare 30 
dagar får dela på 100 miljoner kronor.

Antal patienter i barn- och ungdoms- psykiatrisk vård

2007 24 952
2008 28 912
2009 32 167
2010 31 228
2011 41 042
2012 45 985
2013 50 974
Källa: Socialstyrelsen
De klarar båda målen i vårdgarantin
Blekinge
Gotland
Jämtland
Jönköping

Kalmar
Norrbotten
Sörmland
Uppsala
Västernorrland
Västmanland
Örebro
De klarar ett av målen
Gävleborg
Kronoberg
Skåne
Stockholm
Östergötland
De klarar inte vårdgarantin
Dalarna
Halland
Värmland
Västerbotten
Västra Götaland
Statistiken för 2014 är inte klar. En del av landstingen kan lyckas nå 
ett högre snitt och klara vårdgarantin.

Källa: SKL, Väntetider.se “



DN 18 nov 2014:

“Hjärtinfarkt skördar färre liv

Bättre behandlingsmetoder har gjort att dödsfallen i hjärtinfarkt 
minskat med närmare en tredjedel sedan 2007.

– Allt fler patienter får tillgång till den senaste typen av behandling, 
säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige men antalet döda i hjärtinfarkt har enligt Socialstyrelsen 
minskat med 29 procent. 2007 dog 10 742 personer i akut hjärtinfarkt 
och 2013 var antalet nere i 7 677.

Enligt Hjärt-Lungfonden är en viktig anledning att forskningen har lett 
till bättre behandlingsmetoder. Ett exempel är så kallad 
ballongvidgning, som i dag oftare utförs via handleden i stället för 
ljumsken. Det har kraftigt minskat risken för blödningar.

– Sjukvården har blivit mycket bättre på att tillämpa de framsteg som 
forskningen har gjort. Mycket tack vare de nationella registren, dit alla 
sjukhus rapporterar in data om patienter så att andra kan följa hur 
behandlingen har gått, säger Jan Nilsson.

Minskningen är något högre för kvinnor än män.

Marit Sundberg marit.sundberg@dn.se “

DN 18 nov 2014:

“Alice och Abbe ökar förståelsen

Alice 11 år, har adhd. Abbe, 8 år, har Aspergers syndrom. I två 
böcker för barn berättas om hur det kan vara att leva med 
diagnoserna – både om starka sidor och om svårigheter.

”Jaha, du är sen igen. Som vanligt. Alice, du måste skärpa dig.”

Fröken är arg, som ofta. Hon förstår inte att Alice gör sitt bästa och att 
det inte var med flit som hon kom för sent. Och det gäller andra i 
omgivningen också.

Alice är 11 år och hennes liv är ganska besvärligt när läsaren först 
möter henne. Hon har bland annat svårt att passa tider och att hålla 
reda på saker, och alla tjatar på henne – både hemma och i skolan. 
Men när fröken ringer hem och klagar försvarar mamma sin dotter. 
Beteendet har sina orsaker, Alice är under neuropsykiatrisk utredning 
och utskällningar hjälper inte, det finns bättre sätt.

Boken ”Coolt med adhd” vänder sig främst till barn mellan 9 och 12, 
både till dem som själva har adhd och deras kompisar, men också till 
exempelvis släktingar och lärare.

– Jag fick idén när min dotter fått diagnosen. Hon var inte glad, och jag 
ville vända det till något positivt, säger Malin Roca Ahlgren som 
skrivit boken. Jag letade efter en barnbok som hon skulle kunna känna 
igen sig i, där också styrkorna med adhd lyftes fram. Jag hittade ingen, 
så jag bestämde mig för att skriva en själv.
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Malin och Susanne Israelsson Stenberg, som bidragit till boken med 
sina kunskaper, är båda lärare. De vill bredda kunskaperna och öka 
förståelsen för hur det kan vara att leva med diagnosen – såväl det 
positiva som det negativa.

– Det behövs mer öppenhet, säger Malin Roca Ahlgren. I dag hyssjas 
det lite för mycket, det är lite tabubelagt med adhd. Det gör att det blir 
ännu jobbigare för dem som har diagnosen. Och så behövs mer 
kunskap, många tror att det bara handlar om att man har svårt att sitta 
stilla.

När Alice i boken har fått sin diagnos blinkar fröken till henne under 
en lektion där de pratar om kreativitet, idérikedom och om Mozart, 
som kan ha haft adhd. ”Det är nog ganska coolt, tror jag”, säger fröken 
och klasskamraterna håller med.

Abbe är 8 år och 43 dagar. Att det är just 43 dagar är viktigt för 
honom. Han uttrycker sig välformulerat och exakt, och tolkar ofta det 
som sägs bokstavligt.

Abbe är en vanlig kille, men tänker och fungerar ofta på ett sätt som är 
lite ovanligt jämfört med majoriteten. Han gillar till exempel inte 
överraskningar eller snabba förändringar. Ska klassen göra en utflykt 
behöver han få veta i förväg vart de ska och vad som ska hända där. 
Annars känner han obehag och oro i stället för positiv spänning och 
förväntan.

Det kan vara svårt att konkret förklara för barn (och ibland vuxna) vad 
autismspektrumtillstånd som Aspergers syndrom innebär. I boken 
”Abbe 8 år och 43 dagar” låter författaren, Kicki Polleryd, Abbe själv 

berätta om sin vardag.

Han är smart och är bra på många saker, exempelvis på att se detaljer, 
och han har lätt för att lära sig mycket om det han är intresserad av. 
Han trivs i skolan och vet själv ungefär hur det ska vara för att det ska 
fungera bra för honom: ”Om jag håller på med någonting som jag 
gillar, kan jag sitta still hur länge som helst. Då är jag riktigt bra på 
att koncentrera mig. Jag tycker absolut inte om att avbryta en uppgift 
när jag väl kommit i gång. I skolan brukar jag be fröken att få vara 
kvar I klassrummet under rasterna för att göra färdigt det jag håller 
på med. Ibland går det bra men ibland säger fröken att jag ska gå ut 
och leka med de andra barnen i stället. Det tycker jag är onödigt 
eftersom jag ändå inte vill spela fotboll eller basket som de andra 
alltid gör.”

Abbe har två kompisar som han leker med, och det är alldeles 
lagom, tycker han.

Ibland frågar någon klasskompis om de ska leka efter skolan. Ofta vill 
Abbe inte det, men hans föräldrar blir väldigt glada om han tar med en 
klasskompis hem.

”Det konstiga är att det aldrig blir särskilt roligt eftersom kompisen 
inte vill göra det jag har bestämt. Det tycker jag är oartigt. Mina 
föräldrar säger till mig att kompisen ska få bestämma eftersom den är 
gäst. Det förstår jag inte, för när mamma och pappa bjuder hem goda 
vänner på middag så bestämmer de innan vad alla ska äta, var de ska 
sitta vid bordet och att alla ska spela kubb efter maten.”



Abbe vet att det är fel att ljuga, men han märker att andra ändå ljuger 
ofta utan att verka tycka att det är fel.

När grannen Majken köpt nya skor säger Abbes mamma till exempel 
att de är jättesnygga, trots att hon strax innan skrattat åt samma skor 
när Abbe och hon såg dem I ett skyltfönster. Det berättar Abbe för 
Majken, och då ljuger mamma en gång till: ”Nej, det var andra skor”. 
Mamma blir riktigt arg på Abbe sen, och förklarar att det är med vita 
lögner kan vara bra ibland. Knepigt, tycker Abbe, hur ska man veta när 
det är så?

Bokens författare Kicki Polleryd är psykolog och specialiserad på 
neuropsykologi. Hon har tidigare skrivit barnböcker om barn med 
koncentrationssvårigheter/adhd.

Berättelsen om Abbe kan sägas visa hur det kan vara när stödet 
fungerar bra. Abbe är lyckligt lottad som har flera förstående vuxna 
omkring sig, både i skolan och i övrigt, påpekar Kicki Polleryd i 
efterordet. ”Genom sitt tydliggörande sätt skapar de en tillvaro för 
Abbe som känns begriplig och hanterbar. Han upplever sig ha 
möjlighet att påverka sin situation, vilket skapar trygghet och 
optimism. De vuxnas stöd ger honom självinsikt. Hans självförtroende 
växer och han kan fortsätta att utveckla sina starka sidor.”

Malin Nordgren malin.nordgren@dn.se

Fakta. Fler böcker för barn om adhd och autism

”Jippie, jag har adhd” av Jessica Stigsdotter Axberg (Upnose förlag, 
2013). Boken handlar om Victor före diagnosen, om utredningen och 

om hur det blir efteråt.

”Rut och Randi” av Kicki Polleryd (Norlén Slottner förlag, 2006): 
Rut och Randi är tvillingar och går i första klass. Rut är snabb, Randi 
långsam. Men Fröken Fräken och Magnus Magister kan hjälpa till så 
att det funkar bra för båda.

”Varför vill ingen leka med Dennis och Stina?” av Annika Bengtner 
m fl (Säve förlag, 2012). Om två kusiner som har adhd, innehåller 
också tips om hur man talar med barnen om adhd.

”Mertil väljer ryggsäck” och ”Mertil på dagis. Samlingen” av 
Kicki Pollerud (Pärlemor förlag, 1998 respektive 2000). Om 
koncentrationssvårigheter.

”Det brinner i mitt huvud” av Camilla Lagerqvist (Tidens förlag, 
2009). Om Daniel, 15 år, som inte trivs med sig själv och ofta blir 
osams med omgivningen. Till slut utreds han för adhd och möter också 
några personer som förändrar mycket.

”Mysteriet med den blå flaskan: ett aspergeräventyr” av Kathy 
Hoopman (Cura förlag, 2004).

Spännande kapitelbok om Ben som ofta har det struligt i skolan med 
mobbare på skolgården och lärare som inte förstår. Mystiska krafter 
släpps lösa när Ben och han kompis hittar en gammal flaska som det 
kommer rökslingor ifrån…”Möss och utomjordingar – ett 

mailto:malin.nordgren@dn.se
mailto:malin.nordgren@dn.se


aspergeräventyr” är en fristående fortsättning som kom ut på samma 
förlag 2005.

”Martes bok” av Mie Mohlin och Magne Medhus (Cura, 2009). Om 
Marte, en åttaårig tjej med autism, och hennes sommarlov.

”Stora boken om Bill & Bolla...han är så klok och hon är en stolla” 
av Gunilla Bergström (Rabén & Sjögren, 2007). Böckerna om Bill och 
hans lillasyster Bolla, som har autism, har blivit moderna klassiker och 
har även blivit tecknad film och teaterföreställningar.

Fotnot: En del äldre böcker kan vara svåra att hitta i handeln men kan 
finnas på biblioteken. “

DN 22 nov 2014:

“Bakteriesmittan kommer att kräva fler 
vårdplatser

I Sverige har antalet personer som bär på resistenta bakterier ökat 
från 2 000 till 10 000 på mindre än tio år.

– Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända de 
närmaste fem åren, säger Otto Cars, expert på antibiotikaresi-
stens.

Fler vårdplatser och enkelrum kommer att behövas i 
sjukvården för att hantera smittan.

I Sverige har antalet personer som smittats av resistenta bakterier ökat 
kraftigt. År 2007 var cirka 2 000 personer smittade, förra året var 
antalet 10 000, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Antalet lär 
fortsätta öka.

– Så länge vi fortsätter att använda antibiotika kommer 
antibiotikaresistens att förekomma, säger Olov Aspevall, överläkare på 
Folkhälsomyndigheten.

Världshälsoorganisationen, WHO, har nyligen slagit fast att resistenta 
bakterier är ett av de största hoten mot människors hälsa. WHO varnar 
för att vi snart kan befinna oss i en tid då antibiotika inte längre biter 
på vanliga infektioner. Då kan lunginflammation eller blodförgiftning 
bli lika dödliga som de var innan antibiotikan fanns.

– Världen har kommit till en brytpunkt. Problemet med 
antibiotikaresistens går så fort, fortare än vi någonsin trott när det 
gäller vissa bakterier, säger Otto Cars, seniorprofessor i 
infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.



Han har varnat för resistens i många år men har nu höjt tonläget.

– Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända de närmaste fem 
åren, säger han.

Sedan penicillinet upptäcktes för drygt 80 år sedan har världen vant sig 
vid att infektioner kan botas. Det gäller alltifrån sårskador eller 
infektioner efter komplicerade förlossningar vid transplantationer och 
cancerbehandlingar. Men i dag dör människor i infektioner som 
antibiotikan inte biter på.

– Det är väldigt obehagligt det som händer nu, att fundamenten för 
behandlingar som bygger upp hela sjukvården håller på att vittra 
sönder, säger Cars.

Den höga användningen av antibiotika till både djur och människor 
driver på utvecklingen av resistenta bakterier. DN avslöjade i förra 
veckan att MRSA-bakterier finns i danskt och tyskt fläsk i svenska 
butiker. Det beror på att grisarna får mycket antibiotika.

Sverige har dock lyckats sänka sin antibiotikaförskrivning. 2011 
startades ett samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och 
landsting för att förbättra patientsäkerheten. Målet var att minska 
antibiotikaförskrivningen till 250 recept per 1 000 invånare.

Folkhälsomyndigheten presenterade i veckan siffror som visar att 
Sverige som helhet har minskat förskrivningen med 15 procent. Målet 
nåddes inte helt, men generellt har antibiotikaförskrivningen minskat 
betydligt i alla län.

– Vi har fått i gång ett system som många andra länder tittar på och är 
lite avundsjuka på. Men även om vi blir ännu bättre kommer vi att få 
en ökning av resistenta bakterier, vi kan inte vända trenden. Därför 
behöver vi kunna hantera detta i vården, säger Otto Cars.

Att allt fler bär på resistenta bakterier betyder att det kommer att 
krävas fler enkelrum i vården. Inte bara tillgången på enkelrum utan 
även tillgången på vårdplatser är betydelsefull när det gäller 
smittspridning. När beläggningsgraden blir för hög och det ofta 
förekommer överbeläggningar ökar smittspridningen.

– En vårdplats betyder inte bara en sängplats, utan även vårdpersonal. 
Det kommer att krävas fler enkelrum för att hindra att patienter som 
bär på bakterierna smittar andra patienter, säger Olov Aspevall.

I flera år har Socialstyrelsen rapporterat om att antalet vårdplatser i 
landet minskar. Sverige har färre vårdplatser per capita än många 
andra länder och så gott som alla landsting brottas med 
överbeläggningar på sjukhusen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nyligen 
rapporterat att antibiotikaresistenta bakterier kan innebära en risk för 
hela samhället. De pekar på att det borde finnas en beredskap, eftersom 
att om många drabbas kan det påverka även produktion och handel.

Trots att varningarna har funnits i många år finns det få fakta om vilka 
konsekvenser en ökning av resistenta bakterierna för med sig.

Enligt Otto Cars finns bara tre studier på hur många som dör varje år 
på grund av resistenta bakterier; 25 000 i Europa, 23 000 i USA och 
38 000 i Thailand. Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har 
räknat ut att förutom dödsfallen skulle de resistenta bakterierna 



medföra extra kostnader för vård och produktionsfall på motsvarande 
13,8 miljarder kronor per år.

Otto Cars anser att det är nödvändigt med internationell samordning 
och politiska överenskommelser. Dessutom krävs en ny global 
finansieringsmekanism för att stödja fattiga länder.

– Det finns en del ljuspunkter. WHO tar fram en plan, USA har börjat 
vakna till, men det är långt kvar till man ser ett system av samordning 
och reglering och det är dit vi måste.

– Jag tror att det kommer att bli värre i både Sverige och världen innan 
det blir bättre igen, säger Otto Cars.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se
Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se

Fakta. Handlingsplan på gång efter DN:s avslöjande

Förra veckan avslöjade DN att fläskkött importerat från Tyskland och 
Danmark som såldes i svenska butiker bar på MRSA-bakterier.

Fyra av tjugo danska förpackningar innehöll MRSA-bakterier och en 
av tjugo tyska förpackningar innehöll samma bakterie. 
Stickprovstesten gjordes i samarbete med Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA.

MRSA-bakterien som är resistent mot vissa typer av antibiotika är 
vanlig bland grisar i många länder. Den behöver inte vara farlig för 
människor, men personer med nedsatt allmäntillstånd kan drabbas och 
i värsta fall få blodförgiftning som kan vara dödlig. I Danmark har 

hittills fem personer avlidit till följd av bakterien.

I måndagens DN berättade vi att Nederländerna lyckats halvera sin 
användning av antibiotika till djur.

Efter DN:s artiklar har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) 
kallat till sig berörda myndigheter för att informera sig om arbetet mot 
antibiotikaresistenta bakterier. Inom kort väntas en handlingsplan 
komma.

Fakta.
De måste anmälas
Resistenta bakterier vars smitta måste anmälas enligt 
smittskyddslagen: 
ESBL
Betalaktamas med utvidgat spektrum. En grupp enzymer som kan 
bryta ner antibiotika. Finns ute i samhället, smittar ofta i mat särskilt i 
länder med dålig hygien.
MRSA
Meticillinresistenta gula stafylokocker. Orsakar infektioner hos 
människor och djur. Smittan fanns tidigare främst i vården, nu även ute 
i samhället och kan överföras mellan människa och djur.
VRE
Vankomycinresistenta enterokocker, drabbar främst sjukhuspatienter 
som redan antibiotikabehandlas. Smittan inte så vanlig ute i samhället.
PNSPP
neumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, orsakar bland 
annat allvarliga infektioner som blodförgiftning, lunginflammation och 
hjärnhinneinflammation. Finns ute i samhället. “
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DN 22 nov 2014:

“Karin Bojs: Risk för återgång till 40-talet

Nyligen gick jag igenom en gammal dagbok från början av 1940-
talet, skriven av en då elvaårig flicka. På ett ställe fanns en flera 
månader lång lucka. När anteckningarna kom tillbaka igen 
rapporterade elvaåringen lakoniskt sin frånvaro med att hon hade 
”legat för döden”.

Kommentar.
Orsaken var lunginflammation. Detta var inget skämt i början av 1940-
talet. Lunginflammationer var ofta dödliga, även när de drabbade 
tidigare friska barn.

Lyckligtvis överlevde flickan. Tur för mig, för annars skulle inte jag ha 
blivit till. Hon blev så småningom min mor. Men innan dess, på 1950-
talet, utbildade hon sig till läkare. När hon började arbeta i sjukvården 
hade antibiotikan gjort entré, och elvaåringar behövde inte dö av 
lunginflammation längre.

Dessvärre finns nu risken att vi åter hamnar på 1940-talets nivå – att vi 
kommer tillbaka till en värld där friska människor dör av triviala 
infektioner, där sjuka och svaga löper ännu större risk och många 
operationer blir otänkbara. Där medellivslängden sjunker med 
åtskilliga år och barnadödligheten ökar.

Vi riskerar att slarva bort den enastående tillgång som antibiotikan har 
varit de senaste 60 åren. På grund av tanklöshet, slapphet och girighet.

Förra gången DN publicerade en stor serie om antibiotikaresistens 
var för fem år sedan. Då initierade jag – för första och enda gången i 
min journalistkarriär – ett så kallat Wallraffprojekt. Jag skickade ut två 
reportrar med uppmaningen att ljuga för läkare. Uppmaningen var att 
fejka symtom på bihåleinfektion för att se om läkaren skulle skriva ut 
antibiotika. Det borde läkarna inte göra, enligt de riktlinjer som finns. 
Men nio av de tio läkarna skrev ut antibiotika ändå. Bara en enda 
läkare av de tio följde riktlinjerna och stod emot de wallraffande 
reportrarnas begäran.

Visst kan etiken i sådan journalistik diskuteras, och jag har respekt för 
att en del människor är kritiska. Men vårt agerande var mycket noga 
genomtänkt. Vi ansåg att frågan om antibiotikaresistens är så viktig att 
extraordinära åtgärder var berättigade, för en gångs skull.

Sedan vår serie för fem år sedan har förskrivningen av antibiotika i 
Sverige gått ned. Men som DN:s artiklar de senaste dagarna har 
berättat, är slapp användning av antibiotika fortfarande ett stort 
problem i många länder. Både människor och djur får antibiotika helt i 
onödan. På många håll ger bönder antibiotika till djur som inte alls är 
sjuka, bara för att de ska växa bättre och ge högre inkomster.

Ett annat internationellt problem är läkemedelsföretag som säljer piller 
åt oss, men lägger sin tillverkning i länder med låga eller obefintliga 
krav på avfallshantering. Rester av mediciner åker rakt ut i 
vattendragen och bildar en soppa av utspädd antibiotika. Det blir en 
perfekt miljö för bakterier att utveckla antibiotikaresistens.



Vad kan man då göra som privatperson?

Att sluta tjata på läkare om antibiotika i onödan är en första åtgärd. 
Respektera att ansvarsfulla läkare numera är mycket restriktiva. De har 
goda skäl. Alternativet är att antibiotikan tappar sin kraft.

Att undvika kött från länder med slapp attityd till antibiotika åt djur är 
nästa steg. Och observera att det inte bara gäller hemma, utan även på 
lunchrestauranger.

Vi kan också undvika onödiga ”bakteriedödande” produkter, som 
tandkrämer, kläder, rengöringsmedel och träningsskor.

Men frågan måste också prioriteras av vården, av jordbruket, av 
läkemedelsföretagen och politikerna.

I 60 år har vi haft ett försprång gentemot många farliga bakterier. Det 
försprånget får inte slarvas bort.

Karin Bojs vetenskap@dn.se “

DN 22 nov 2014:
“Sjukhusmat ska bli fri från antibiotika

Landstinget i Stockholm är först ut med att lova helt antibiotikafri 
sjukhusmat.

– Vi jobbar aktivt mot onödig antibiotika i vården och måste 
göra det i livsmedelsupphandlingar också, säger Gustav 
Hemming, landstingsråd (C).
Målet i nya budgeten är att all mat som serveras i landstinget ska vara 
antibiotikafri till 2016.

– Vi visar vägen och hoppas att andra landsting och kommuner följer 
efter, säger Gustav Hemming.
Det är oklart hur stor del av landstingsmaten som i dag innehåller 
antibiotika. Däremot är kravet att 30 procent ska vara ekologisk.
– Den ekologiska maten är ofta antibiotikafri, men nu kräver vi att all 
mat minst ska leva upp till svenska djurskyddsregler.
Hur stor merkostnaden blir är oklart. Däremot uppskattas 
vårdkostnaden för ökad antibiotikaresistens i framtiden som betydligt 
större.
– Det är bättre att vi betalar nu än att vi får betala sedan i form av att 
människor inte kan få den vård de behöver. Miljökrav ska vara 
styrande vid upphandlingar, inte pris.
De nya matkraven innebär även att en större andel av maten ska vara 
ekologisk och ha låg klimatpåverkan. Men det blir inga köttfria dagar.
– Nej, valfriheten ska vara stor för patienterna, men man kan ju byta ut 
nötkött mot gris och kyckling eller välja närproducerat nötkött, säger 
han.
Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se “
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DN 23 nov 2014:

“ KD-topp: Låt staten lösa bristen på 
vårdplatser

Problemen med resistenta bakterier sätter återigen bristen på 
vårdplatser i fokus. Ordföranden i socialutskottet, Emma 
Henriksson (KD), tror att frågan skulle lösas bäst av staten.

– Vi är inte rädda för att skrota landstingen om det krävs för 
att få mer ändamålsenlig styrning av vården, säger hon.

Som DN skrev i går kommer fler vårdplatser och enkelrum i vården att 
krävas för att hantera de växande problemen med resistenta bakterier. 
Frågan har stötts och blötts i Sverige under många år, samtidigt som 
vårdplatserna har blivit färre. I genomsnitt är antalet disponibla 
vårdplatser per 1 000 invånare 2,7 i Sverige, vilket är under EU-
genomsnittet på 5,3, enligt en rapport från OECD som kom förra året.

Det finns en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och landsting, SKL, vad gäller överbeläggningar i vården. 75 miljoner 
kronor har avsatts 2014 att fördelas mellan de landsting som mätt 
överbeläggningar kontinuerligt och utarbetat en handlingsplan för 
förbättringsarbete. SKL har också en databas tillsammans med 
Socialstyrelsen, där överbeläggningar rapporteras in från landstingen 
varje månad. I senaste mätningen, från september, kan man se att 
överbeläggningarna i snitt ligger på 2,9 per 100 disponibla vårdplatser 
i landet.

Emma Henriksson (KD) är ordförande i socialutskottet:

– Vårdplatser är en komplex fråga. En hel del av minskningen beror på 
att vården lyckats göra mer för att patienter ska slippa ligga kvar, men 
för att inte riskera att behöva skicka hem folk som egentligen behöver 
stanna måste du ha kapacitet, säger hon.

Vårdplatser och överbeläggningar är ett landstingsansvar, men KD 
skulle gärna se att vården förstatligas.

– Vi är inte rädda för att skrota landstingen om det krävs för att få en 
mer ändamålsenlig styrning av vården. Men som landstingspolitiker 
kan man inte vänta på en annan struktur, utan behovet finns här och nu 
och då måste landstingen ta det ansvaret, säger Emma Henriksson.

Utöver det svenska behovet av vårdplatser krävs internationella 
insatser för att komma tillrätta med resistenta bakterier.

– Det är en enorm global dynamik som vi inte kan förhindra. Jag 
hoppas på en ny politisk kraft som får med sig omvärlden, säger Otto 
Cars, seniorprofessor och expert på antibiotikaresistens.

Den 2–3 december anordnas ett internationellt toppmöte om just 
antibiotikaresistens i Stockholm. Mötet arrangeras av 
Folkhälsomyndigheten och socialdepartementet tillsammans med 
Världshälsoorganisationen, WHO, och representanter från ett 30-tal 
länders regeringar kommer att delta.

DN har sökt folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se
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Detta har hänt.

Förra veckan avslöjade DN att fläskkött importerat från Tyskland och 
Danmark som såldes i svenska butiker bar på MRSA-bakterier.

MRSA-bakterien, som är resistent mot vissa typer av antibiotika, är 
vanlig bland grisar i många länder. Den behöver inte vara farlig för 
människor, men personer med nedsatt allmäntillstånd kan drabbas och 
i värsta fall få blodförgiftning som kan vara dödlig. I Danmark har fem 
personer avlidit till följd av bakterien.

Efter DN:s artiklar har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) 
kallat till sig berörda myndigheter för att informera sig om arbetet mot 
antibiotikaresistenta bakterier. Han har också bjudit in Centerpartiets 
ledare Annie Lööf för att diskutera den handlingsplan hon presenterade 
på DN Debatt i onsdags. Annie Lööf svarade att hon tackar ja till 
inbjudan och förutsätter att den också omfattar de övriga 
allianspartierna.

Det viktigaste för att skydda sig mot MRSA-bakterier är en god 
handhygien. Smittat kött är ofarligt för människor om det värms upp 
ordentligt innan det tillagas.

2,7 disponibla vårdplatser
per 1 000 invånare är det i genomsnitt i Sverige. Det är under EU-
genomsnittet på 5,3, enligt OECD.
Tisdag 2 decemberEtt internationellt toppmöte om 
antibiotikaresistens inleds i Stockholm och pågår till onsdagen. “

DN 24 nov 2014:

”Riksrevisionen svartmålar vårdvalet i sin 
nya rapport”

“Rasera inte en lyckad reform. Med märkliga felräkningar och 
subversiva ordlekar ger Riksrevisionen en missvisande bild av 
vårdvalet i primärvården. Rapporten om effekterna av vårdvals-
reformen bygger på felaktiga antaganden, skriver moderata 
region- och landstingsråd från hela Sverige.

Riksrevisionen har ett mycket viktigt uppdrag i den svenska 
statsförvaltningen. Det är därför med stor förvåning och viss oro vi 
noterar att Riksrevisionen, som vi menar måste ha fokus på fakta och 
analys, drar så stora växlar på sitt analysmaterial.

Alla stora reformer har sina avigsidor och kan alltid bli bättre, men 
Riksrevisionens kritik i rapporten Primärvårdens styrning – efter 
behov eller efterfrågan? (RiR 2014:22) ger inte en heltäckande bild av 
vårdvalet i primärvården.

Det är helt korrekt att såväl antalet vårdcentraler som 
vårdkonsumtionen har ökat. Detta var också ett av syftena vi ville 
uppnå eftersom tillgängligheten till vård tidigare varit för dålig. Att 
förhållandevis friska människor ökat sin vårdkonsumtion skall ses mot 
bakgrund av att sjukvårdssystemets legitimitet bara kan upprätthållas 
så länge människor upplever att vården faktiskt finns där när de har 
behov av den.



Man framhåller till exempel att det i Skåne var 1 700 personer med 
allvarlig sjukdomsbild som inte träffade någon läkare under en 
tvåårsperiod samtidigt som det tillkom 47 000 nya besökare med 
lindriga eller självläkande symtom. Detta låter onekligen illa. Men det 
är mest en subversiv lek med ord. Riksrevisionsverket väljer av oklar 
anledning att bortse från att såväl Skåne som Västra Götaland byggt ut 
specialistsjuksköterskefunktionen bland annat med astma/kol- samt 
diabetessjuksköterskor. Det är där de utpekade 1 700 patienterna har 
haft sina vårdkontakter. Denna grupp har alltså tagits om hand av 
kvalificerad vårdpersonal, inte – som det framställs som – nekats vård 
på grund av att de är fattiga, sjuka eller dyra patienter.

För att verkligen besvara den fråga som Riksrevisionen ger sig i kast 
med måste man ta ett större och djupare grepp som har att göra med 
vad som är god vård. Om läkarbesök är ett fullödigt mått på tillgång 
till vård eller om det bästa faktiskt är att organisera vården så att 
människor som inte måste träffa läkare faktiskt inte behöver det. Dessa 
frågor är inte lätta att besvara och det är beklagligt att Riksrevisionen 
inte ens gör ett seriöst försök, även om man i rapporten snuddar vid 
resonemangen.

Det som är anmärkningsvärt är att revisionen själv konstaterar att 
”befintliga studier visar att vårdutnyttjandet har ökat för alla grupper” 
och sedan ägnar sig åt ett resonemang som går ut på att socialt utsatta 
människor relativt sett inte fått en lika stor ökning som andra och 
därför har missgynnats. Det är intellektuellt ohederligt.

I Västra Götaland har antalet läkarbesök ökat med 250 000 per år, men 
kostnaderna för primärvården har inte ökat i motsvarande grad. Det 
innebär mer vård utan att det kostar mer. Med systematisk uppföljning 

av många olika kvalitetsindikatorer säkerställs att fler patienter än 
tidigare med kroniska sjukdomar når de medicinska målen.

Riksrevisionsverkets kritik mot att nya vårdcentraler främst etableras i 
storstadsområden är märklig. Det vore konstigt med den omvända 
ordningen. Det är ingen statshemlighet att urbaniseringen är kraftig. 
Att det uppstår behov av mer vård i storstäderna beror helt enkelt på 
att folkökningen är större där och att det uppdämda behov som den 
tidigare ordningen med långa väntetider i vården gav upphov till, har 
varit större där. Antalet vårdcentraler har ökat överallt, även på 
landsbygden, men det har av naturliga skäl tillkommit flest i de stora 
städerna.

Det går inte heller att sluta sig till att etableringen av vårdcentraler i 
vissa stadsdelar har en direkt koppling till de boendes 
socioekonomiska ställning. Ersättningssystemet är uppbyggt så att 
vårdcentralerna får ersättning utifrån patienternas vårdbehov och 
socioekonomiska ställning – och den skiljer sig med upp till 30 
procent mellan olika vårdcentraler. Vårdvalet i Skåne och Västra 
Götaland har tydligt stärkt vården i både socioekonomiskt utsatta 
områden och på landsbygden, där nyetableringar har skett. I Skåne 
finns det i dag 24 fler vårdcentraler jämfört med för fem år sedan, i 
Västra Götaland finns det 56 fler. Angered och Kortedala är exempel 
på områden som fått nya vårdcentraler och i flera kommuner på 
landsbygden har antalet vårdcentraler ökat med 100 procent.

Vidare ökar patienternas förtroende för vårdcentralerna, de medicinska 
resultaten förbättras och fler får vård i tid. Med vårdvalet följde också 
en ökad frihet för personalen: i Västra Götaland valde ytterligare cirka 
100 läkare att arbeta vid vårdcentralerna och antalet läkarstuderande 



som vill utbilda sig till specialister i allmänmedicin har ökat med 80 
procent.

Vi förstår helt enkelt inte vad Riksrevisionen är ute efter. Visst säger 
de sig vilja utveckla vårdvalet, men tonen i rapporten går mest ut på att 
de verkar vilja ge understöd till de politiker som vill ta tillbaka makt 
från patienter och personal. Vi delar inte slutsatsen att vårdvalet i 
primärvården på ett tydligt och systematiskt sätt har lett till allvarliga 
undanträngningseffekter. Det gör inte heller Myndigheten för 
vårdanalys, Karolinska institutet eller Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi.

Vårdanalys, som är en myndighet med uppgift att stärka patienternas 
ställning genom att granska och analysera vården utifrån ett patient-, 
brukar- och medborgarperspektiv, går också på tvärs med 
Riksrevisionen. I ett färskt remissyttrande (30/10) avråder Vårdanalys 
från att avskaffa det fria vårdvalet. Det gör också bland andra 
Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, 
samt Vårdföretagarna. De pekar alla på svårigheter med styrningen, 
men framhåller att ett avvecklande skulle få värre konsekvenser för 
patienterna.

Den springande punkten är om man tror att mer patient- och 
personalmakt eller mer politikermakt leder till förbättringar i vården. 
Riksrevisionens värdering här är tydlig. Mer makt till politiker, helst 
på statlig nivå, är tydligen svaret. Vi delar absolut inte denna slutsats. 
Vi vet att det fortfarande finns förbättringar att göra, men vägen framåt 
går inte genom att rasera reformer som ger mer vård, leder till mer 
nöjda patienter och förbättrade medicinska resultat, utan genom att 
fortsätta förädla och utveckla så att alla grupper kan åtnjuta god och 

jämlik vård.

Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen Gösta 
Bergenheim (M), Region Halland Suzanne Frank (M), 
Landstinget Kronoberg Tomas Högström (M), Landstinget 
Västmanland Håkan Jansson (M), Landstinget I Jönköpings Län 
Ola Karlsson (M), Örebro Läns Landsting Nina Lagh (M), 
Landstinget I Uppsala Län Fredrik Larsson (M), Landstinget I 
Värmland Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland Marie 
Morell (M), Landstinget I Östergötland Nicklas Sandström (M), 
Västerbottens Läns Landsting Carl Johan Sonesson (M), Region 
Skåne Patrik Stenvard (M), Landstinget Gävleborg Per Wahlberg 
(M), Landstinget Västernorrland Alexander Wendt (M), 
Landstinget Blekinge “



DN 24 nov 2014:

”Vi närmar oss en katastrof”

Sverige halkar efter internationellt när det gäller överlevnad för 
cancersjuka barn.

Nu slår anställda inom barncancervården larm.
– Något måste göras. Nu, säger Karin Mellgren, sektionschef på 

Barncancercentrum i Västra Sverige.

Sverige har lägst överlevnadssiffror av de skandinaviska länderna när 
det gäller cancersjuka barn. Sett till hela Europa hamnar vi på elfte 
plats. Detta enligt en studie som publicerades i den ansedda 
medicintidskriften The Lancet i januari och som bygger på barn som 
har diagnostiserats med cancer mellan 2000 och 2007.

– Vi har fullt sjå att leva upp till det som händer inom barnonkologin 
internationellt – trots att vi tidigare legat i topp. Vi har varit en 
föregångare när det kommer till barncancervård, nu är det faktiskt flera 
länder som har gått förbi oss, säger Stefan Söderhäll, överläkare vid 
Astrid Lindgrens barnsjukhus och ordförande i Sektionen för Onkologi 
och hematologi inom Svenska Barnläkarföreningen.

DN har i flera artiklar belyst krisen inom barnonkologin. Antalet 
vårdplatser är i stort sett detsamma som på 1980-talet trots att 
patienterna är betydligt fler. Det saknas sjuksköterskor. Även bristen 
på barncancerläkare håller på att bli ett stort problem. Enligt en 
opublicerad sammanställning som sektionscheferna vid landets 
barncancercenter tagit fram finns det i  dag 40 barnonkologer i 
Sverige. Åtta av dem går i pension inom fem år. Enligt 

sektionscheferna behövs totalt över 60 barnonkologer för att klara 
dagens vårdbehov, men bara 15 är under utbildning.

Problemen inom barnonkologin har diskuterats under lång tid. Men 
när företrädare för landets barncancercenter träffades nyligen för sitt 
årliga möte enades representanterna om att situationen nu är värre än 
någonsin, och att det är de små patienterna och deras familjer som 
tvingas betala priset.

– Vi är djupt oroade och det vi kom fram till på mötet är att det behövs 
en förändring. Jag tror att vi har varit tysta för länge, säger Karin 
Mellgren, sektionschef på Barncancercentrum i Västra Sverige, som 
också närvarade på mötet. 

Tanken är att cancersjuka barn ska vårdas på något av Sveriges sex 
barncancercenter. Men eftersom dessa inte kan möta behovet av 
vårdplatser skickas patienterna hem för tidigt eller skickas till andra 
sjukhus. Karin Mellgren beskriver det som en ”oavsiktlig 
decentralisering” av barnonkologin.

I Västra Götaland händer det till exempel att patienter får flytta från 
sina rum till dagrummen eller matsalen när det kommer in patienter 
som behöver vård över dagen.

Barnen riskerar också att få sämre vård när de hamnar på avdelningar 
där personalen inte har tillräcklig kompetens.



Det är få anställda som vågar beskriva tillståndet inom 
barncancervården öppet. Flera av de personer som DN pratat med är 
rädda för att det kan kosta dem jobbet.

– Dessutom går det emot min magkänsla att larma om detta, eftersom 
det kan skapa rädsla bland patienterna. Om de inte har förtroende för 
vårt arbete blir deras situation mycket värre. Samtidigt är det svårt att 
tyst se på när vi närmar oss en katastrof. Det brister både i vårdplatser 
och i kompetens. Det har aldrig varit så här illa och ändå blir det värre 
för varje år. Ibland känns det som att vi bedriver 1800-talsvård, säger 
en högt uppsatt person inom barnonkologin.

Personen beskriver vården som ett slags teater där personalen gör sitt 
bästa för att patienterna och deras anhöriga ska få en så bra upplevelse 
och bild av sjukvården som möjligt:

– Men bakom kulisserna är det till och från fullständigt kaos.

Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se

Fakta.
Så görs utredningen av en lex Maria-anmälan

En lex Maria-anmälan ska utföras av vårdgivaren själv då en 
händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att 
drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom.

Tillsammans med Lex Maria-anmälan ska en intern utredning 
innehållande bland annat händelseförlopp och omedelbart vidtagna 
korrigerande åtgärder bifogas. Anmälan skickas till Socialstyrelsen 
som sedan granskar och utreder. Ett beslut kan leda till att en 
verksamhet får kritik för exempelvis bristande rutiner och krav på att 
åtgärder genomförs.

Så klagar du på vården

Den som vill klaga på vården kan kontakta upplysningstjänsten på 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om det handlar om ett 
allvarligt fel kan man göra en anmälan, annars går det också att bara 
lämna synpunkter muntligen. IVO granskar anmälan och gör generella 
uttalanden, men prickar inte vårdgivare. Om IVO anser att 
disciplinåtgärder krävs kan de gå vidare till Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, HSAN.

En anmälan till IVO blir offentlig handling. “
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DN 24 nov 2014:

“ Sömnforskare: Viktigast att exponera sig 
för ljus

November har varit ovanligt solfattig och mörker gör oss tröttare. 
Många blir deprimerade av årstiden. Sömnforskaren Torbjörn 
Åkerstedt berättar hur vi kan bli piggare.

– Det viktigaste är att exponera sig så mycket som möjligt för ljus, 
helst dagsljus och framför allt på morgonen. Känsliga människor 
påverkas även av inomhusljus, så det är inte fel att dra på lite extra 
hemma även om det går åt lite mer energi. Fysisk aktivitet är bra mot 
allt, också trötthet, säger professor Torbjörn Åkerstedt vid 
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Just i år har tillgången på höstsol varit ovanligt liten i den 
befolkningstätare södra delen av landet. Under november månad fram 
till och med lördagen noterade SMHI:s mätstationer i Stockholm två 
soltimmar, Växjö en, Karlstad sju, Göteborg nio och Lund tio 
soltimmar.

Trötthet är ett svårfångat fenomen och kan bara mätas som subjektiva 
upplevelser. Åkerstedt säger att självrapporteringen tveklöst visar att vi 
är tröttare och sover längre under höst och vinter.

– Det hänger ihop med mängden ljus vi utsätts för, det piggar upp 
hjärnan. En andra indirekt effekt är på melatoninet som normalt toppar 
vid fyrasnåret på natten. Hormonet trycker ner oss, men är ljuskänsligt 

och får vi inte tillräckligt med ljus breder det ut sig, säger Torbjörn 
Åkerstedt.

En tredje trötthetsalstrande faktor är dygnets omställningshastighet. 
När den ökar som mest, kring höstdagjämningen i slutet av oktober, 
har den biologiska klockan svårt att hänga med. En del drabbas så 
allvarligt att de får en årstidsbunden depression, seasonal affective 
disorder (SAD).

Ossi Carp ossi.carp@dn.se

Fakta.

Årstidsbunden depression (SAD) är en depression som vanligtvis 
uppträder under hösten/vintern.

Vanliga symptom är: en melankolisk sinnesstämning, ökat 
sömnbehov, nedsatt social, fysisk och/eller sexuell aktivitet, ändrat 
ätbeteende.

Behandling är ofta ljusterapi eller farmakologisk behandling.

Andra alternativ är en förändrad boendesituation, mer tid utomhus 
under dagsljusa timmar och motion.

Runt fem procent av den vuxna befolkningen lider av SAD.

SAD är en omtvistad diagnos. “
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DN 26 nov 2014:
”En myt att alkohol skapar flow”

Konstnären Jakob Ojanen arbetar i en ateljé i Högdalen i södra 
Stockholm. ”Hos en del lever myten om att känslan av flow 
förstärks av en flaska vin. Så är det inte alls”, påpekar han.

På väggarna hänger några tavlor och projekt som Jakob Ojanen arbetar 
med för tillfället. Hans konst är abstrakt. På en gråsvart botten har han 
till exempel klistrat upp några remsor som bildar en fyrkant. Han fyller 
den med ännu djupare svart färg.

– Flow, säger Jakob. När jag är ett med mitt arbete uppstår en känsla 
av flow. Jag blir totalt uppslukad, och är helt fokuserad och lyhörd för 
vad som händer under den konstnärliga processen. Min hand rör sig 
liksom av sig själv och för mig i en riktning som hjärnan inte tänkt ut 
på förhand.

Men, fortsätter Jakob, det är lätt att förlora sig i känslan av flow och 
stanna kvar i den för länge. Han säger att det är viktigt att ibland ta ett 
steg tillbaka och begrunda det han åstadkommit på duken. Annars 
finns en risk att han överarbetar sin ursprungliga idé – och kanske till 
och med förstör den.

– I känslan av flow är det lätt att få för sig att man är oövervinnerlig 
och att man är så jävla bra, världens bäste och mest nyskapande 
konstnär.

Jakob Ojanen är 34 år. Han är uppvuxen i Västerås där han gick 
estetisk linje på gymnasiet och sedan på stadens konstskola. Han har 
också vidareutbildat sig på bland annat Konstfack i Stockholm.

– Min storebror sysslade med graffitikonst och jag provade på det, men 
graffiti var inget för mig. Nu arbetar jag gärna med en kombination av 
foto och måleri. Jag tar bilder av väggar där tiden skapat sin ”egen” 
konst och tillför mina egna idéer, berättar Jakob.

Han tar fram en stor bild som föreställer ett betongfundament som han 
fotat av. Graffitin som någon målat på väggen är borttagen, men spåren 
syns fortfarande. Regnvatten, is och kyla har också påverkat 
betongen. Nu har Jakob målat tre olika stora svarta cirklar på bilden.

– Ett foto är ett fruset ögonblick, medan konst lever över tiden. Det är i 
det spänningsfältet jag försöker arbeta, försöker leka.

Jakob kommer till sin ateljé vid nio tre dagar i veckan efter att lämnat 
sina två barn på förskolan. De två övriga dagarna är han lärare på 
Västerås konstskola. Efter att ha tänt lysrören i ateljén slår han sig ned 
i en fåtölj och studerar gårdagens skapande. Bra? Dåligt? Vad kan 
utvecklas?

– Sedan handlar det om ett ganska hårt arbete som fordrar djup 
koncentration och totalt fokus. När jag började studera konst var jag 
uppfylld av myten om att den ”stora inspirationen” plötsligt skulle 
komma till mig som utsänd av änglarna. Men jag har insett att hårt 
arbete är ett måste för att hamna i flow.

När Jakob nu själv undervisar elever som drömmer om att bli 
inflytelserika konstnärer betonar han alltid hur viktigt det är att jobba 
på metodiskt och träget.

– Kreativitet och flow uppstår inte runt borden på krogen efter en 
flaska vin. För mig handlar det om att finslipa min teknik tillsammans 
med tanken och att använda den utan att egentligen försöka tänka för 



mycket. Det är då musklerna, särskilt handen med penseln eller 
spateln, börjar fungera självständigt. Då skapas något som jag sedan 
kan bygga vidare på. Ofta tar det en timme innan jag är inne i något 
som kan liknas vid flow.

Jakob har fyra, fem målningar på gång parallellt. Om han kör fast 
under arbetet med en av dem går han vidare till nästa. Det är ett sätt att 
lättare hamna i flow. När han gick på Konstfack kom begreppen 
konstnärlig process och kreativitet ofta upp i samtalen med 
handledaren – men ordet flow berördes sällan.

– Jag hade ingen relation till flow under studierna. Men när jag för 
några år sedan intervjuades inför en artikel som Psykologifabriken 
publicerade på nätet var jag tvingad att reflektera djupare över 
begreppet och dess betydelse för mitt konstnärskap.

Jakob Ojanen säger att han kan befinna sig i flow en halv dag. Om han 
har tur kan känslan sitta i ända till kvällen när han måste ta sig hemåt.

– Då kan jag vara helt utmattad. Under själva processen har dock allt 
flutit på utan synbar ansträngning och tiden upphört att existera. Att bli 
störd av ett mobilsamtal, ett sms eller ett besök under en sådan fas kan 
vara förödande. Ofta tar det lång tid att återfå den där djupa 
koncentrationen.

Om det inte funkar att skapa, vad gör du då?

– Fortsätter att jobba på. Det är enda sättet att komma vidare. Jag är 
som sagt ingen konstnärsromantiker som tror att idéerna uppstår ur 
tomma intet eller kommer flygande till mig. Och om flera verk är på 
gång samtidigt riskerar jag inte att stanna upp i mitt skapande.

Finns det något negativt med flow?

– När jag befinner mig i ett flow finns tankarna på jobbet, mitt 
skapande, hela tiden där. Det är svårt att lämna dem. Under sådana 
perioder är risken stor att jag blir socialt odräglig, egotrippad och 
ganska disträ med till exempel familjen.

Jakob Ojanen berättar att de starkaste kickarna kom i början av 
konstnärskarriären. Då kunde han stänga in sig i ateljén halva dygnet 
och arbeta på, totalt ointresserad av omgivningen och tiden.

Hur ser du på det här i dag som pappa till två små barn?

– Jag har mer rutiner i mitt arbete och vet att det finns ett socialt 
sammanhang utanför konsten där jag är viktig. I takt med att jag lärt 
mig mer, blivit duktigare rent tekniskt och fått mer erfarenhet har 
stunderna av flow ändrat karaktär. Jag upplever kanske inte samma 
häftiga kickar, men har lättare att nå den känslan genom hårt arbete.

Går dina erfarenheter som konstnär att överföra till andra yrken?

– Nja, jag tror faktiskt att det är svårt då konstnärer ofta vill nå tvivlet 
och det oväntade resultatet. Sedan är det klart att olika kreativa 
processer kan ha många likheter med varandra.

Thomas Lerner

När allt bara funkar – en serie om flow
Del 5.



I några artiklar berättar vi om det magiska tillstånd som kan infinna sig 
på jobbet, träningen eller när vi sysslar med det bästa som vi vet. 
Tidigare artiklar publicerades den 19, 20, 21 och 25 november.

Fakta.

Namn: Jakob Ojanen.

Ålder: 34 år.

Familj: Hustrun Rebecca, dottern Nina (1,5) och sonen Adam (5).

Bor: Bagarmossen i södra Stockholm.

Bakgrund: Kommer från Västerås där pappan är urmakare. Hans 
mamma dog 2003. Har studerat på flera konstskolor, bland annat 
Gärlesborgskolan och Konstfack.

Gör: Arbetar som konstnär och lärare i måleri och teckning på 
Västerås konstskola. “

DN 27 nov 2014:
“ Regeringen drar tillbaka förslag efter 
kritik
Efter kritik från Lagrådet drar regeringen tillbaka förslaget om 
förändringar av det fria vårdvalet. Men regeringens plan är 
fortfarande att avskaffa den fria etableringsrätten för 
vårdcentraler.

I tisdags kom Lagrådet med ett kritiskt yttrande över regeringens 
förslag om att begränsa privata vårdcentralers möjlighet att etablera 
sig. Illa förberett och otillräckligt var några av Lagrådets slutsatser.
Förslaget är en del av budgetuppgörelsen med Vänsterpartiet och 
innebär att landstingen själva ska få bestämma vilka vårdcentraler som 
ska få etablera sig inom deras område.
Efter Lagrådets kritik väljer regeringen att dra tillbaka propositionen.
– Till skillnad från den förra regeringen lyssnar vi på en sådan kritik. 
De fick ju bland annat med Attefallshusen nästan identiskt likadan 
kritik, men valde att inte bry sig om Lagrådet, säger statsminister 
Stefan Löfven (S).
Regeringen har inga planer på att ändra grunderna i förslaget.
– Det är ett förslag som stärker landstingens självbestämmande 
samtidig som patienternas rätt att välja vårdcentral kvarstår, säger 
sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).
Samtliga allianspartier och även Sverigedemokraterna ogillar 
förslaget så det är osäkert om regeringen kan få igenom det i 
riksdagen.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 27 nov 2014:

“ Fritt fram för utländska bolag att kringgå 
lagen

Ett norskt bolag ska få ut uppgifter om alla Sveriges 
sjuksköterskor enligt en ny dom. I Sverige hade ett sådant 
register varit olagligt. – Men med ett norskt bolag kan man pumpa 
svenska myndigheter på uppgifter, säger tryckfrihetsexperten Nils 
Funcke.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i slutet av oktober att det 
norska bemanningsbolaget skulle få ut uppgifterna om 181 000 
svenska sjuksköterskor från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har inte velat lämna ut uppgifterna eftersom de anser 
att det skulle bryta mot personuppgiftslagen (pul). Bolaget ville ha 
namn på sjuksköterskorna och de datum då de fått sin legitimation.

Men enligt Högsta förvaltningsdomstolen omfattas alltså inte det 
norska bolaget av lagen, eftersom pul inte gäller där.

Nils Funcke, expert på yttrandefrihet och personuppgiftslagen, säger 
att det kan innebära att svenska företag ser sig om efter möjligheten att 
ta del av uppgifter som de tidigare inte kunnat komma åt.

– Ett svenskt företag som inte får ut uppgifter skulle mycket väl kunna 
vända sig till en kollega i Norge, eller till och med skapa ett eget bolag 
i Norge och pumpa svenska myndigheter på uppgifter, säger han.

Enligt P3 Nyheter uppmärksammades luckan i lagen redan i en statlig 
utredning 2001, men ingen lagstiftare har hittills gjort något för att 
täppa till den.

– Det är inte omöjligt att den här domen får politiska konsekvenser. 
Skyddet av den personliga integriteten har lyfts på agendan de senaste 
åren, säger Nils Funcke.

Han själv tycker däremot inte att den nya domen är ett hot mot svenska 
medborgares integritet.

– Hade myndigheten bedömt att uppgifterna skulle skada en enskild så 
hade det inte spelat någon roll om det var Nordkoreas ambassad eller 
någon i Norge som begärt ut dem. Då finns det annan lagstiftning som 
sätter stopp.

DN har sökt justitieminister Morgan Johansson (S) för en kommentar.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se “
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DN 27 nov 2014:
“ Digital aktör utmanar 
begravningsbranschen

Färre avlider och begravningsbranschen går på knäna. Nu 
lanseras en begravningsbyrå på nätet. Samtidigt gör de 
traditionella begravningsbyråerna en storsatsning på sina 
hemsidor.

Antalet som dör i Sverige minskar för varje år. Samtidigt blir antalet 
begravningsbyråer allt fler. Många har svårt med lönsamheten. I dag 
finns mer än 700 byråer i Sverige och cirka tio kommer till varje år.

Enligt en kartläggning som kreditupplysningsföretaget 
Upplysningscentralen, UC, gjort gick var sjätte aktiebolag i 
begravningsbranschen med förlust förra året.

– Det går inte att tjäna mycket i den här branschen längre, säger 
Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

På Sveriges begravningsbyråers förbund, som omfattar cirka 56 
procent av landets begravningsbyråer, har man länge vetat om att 
dödstalen skulle gå ned. Däremot har man inte varit förberedd på att så 
många fler aktörer skulle ge sig in i begravningsbranschen.

– Det är en ekvation som inte går ihop. Vi tror att det kommer att leda 
till att flera byråer går ihop i framtiden, säger SBF:s vd Ulf Lernéus.

Nu utökas branschen med en ny aktör med ett uttalat syfte att pressa 
kostnaderna för traditionella begravningar ytterligare. Lavendla är en 

begravningsbyrå på nätet. Där kan anhöriga till den som avlidit gå in 
och planera begravningen och snabbt få en bild av hur mycket det 
kostar. Till att börja med etablerar sig bolaget i Stockholms och Skåne 
län. Ambitionen är att utöka med Göteborg och Jönköping inom en 
snar framtid.

Baspriset för en begravning ligger på 7 900 kronor inklusive en enkel 
kista. Då ingår varken dödsannons, blommor, eller minnesstund. Hos 
de traditionella begravningsbyråerna kostar en begravning nästan 30 
000 kronor i snitt.

Men det är inte bara priset som är avgörande. Tanken är också att det 
ska vara enkelt att planera begravningen, det ska kunna ske hemifrån 
via datorn.

Men är det inte just i samband med dödsfall som man verkligen 
kan behöva sitta ned med en människa och prata?

– Vi är inte en bättre lösning för alla, men vi erbjuder ett digitalt 
alternativ. Vi har öppet dygnet runt och man behöver inte boka tid. 
Släktingar utspridda i landet kan delta i planeringen, menar Jakob 
Nordström.

Ulf Lernéus på Sveriges begravningsbyråers förbund håller med om att 
det varit svårt att jämföra begravningsbyråernas utbud och priser.

– Vi har nu gjort en total omvandling av våra begravningsbyråers 
hemsidor. Från och med första kvartalet 2015 ska man kunna välja hur 
man vill ha begravningen och få reda på vad det kostar på samtliga 
våra byråers hemsidor, säger han.



Hans Arbman hans.arbman@dn.se

Fakta. Byråerna i Sverige

Antal begravningsbyråer: Över 700.
Antal anställda: 1 489.
Omsättning 2013: 2,1 miljarder kronor.
Störst i branschen: Fonus, med en marknadsandel på 30 procent.
Antal avlidna 2013: 90 402.
Genomsnittsintäkt för en avliden: 20 943 kronor.
Källa: Upplysningscentralen
Fakta. Så mycket kostar en begravning

Snittpris 2013: 27 908 kronor.
Procentfördelning av kostnader:
Kista: 22,15 procent.
Urna: 3,79 procent.
Byråns tjänster (representant vid begravningen, minnespärm, 
kistläggning): 9,65 procent.
Arvode: 16,02 procent.
Begravningsbil: 8,15 procent.
Förmedlade tjänster (dödsannons, blommor, förtäring, sång och 
musik): 40,24 procent.
Ingår ej: Gravsten, 13 000 kronor i snitt. Bouppteckning, 5 500 kronor 
i snitt.
Källa: Sveriges begravningsbyråers förbund “

DN 26 nov 2014:
“ Regeringen kritiseras hårt av lagrådet

Regeringens hantering av det fria vårdvalet får förödande kritik 
av lagrådet. Förslaget är illa förberett och otillräckligt för att ligga 
till grund för lagstiftning, är lagrådets slutsats.

I uppgörelsen med Vänsterpartiet vill regeringen avskaffa den fria 
etableringsrätten för vårdcentraler. Enligt regeringens proposition ska 
landstingen själva få bestämma vilka vårdcentraler som ska få etablera 
sig inom deras område.
För ett par veckor sedan beslutade socialutskottet att förslaget ska 
granskas av lagrådet innan det hanteras i riksdagen.
Nu har lagrådet kommit med sitt yttrande och kritiken mot förslaget är 
mycket hård. Lagrådet slår bland annat fast att beredningen av 
lagförslaget inte är godtagbar och inte kan ligga till grund för 
lagstiftning.
Regeringen kan nu välja att antingen dra tillbaka sin proposition eller 
att ändå låta socialutskottet behandla frågan.
Sedan tidigare har både allianspartierna och Sverigedemokraterna gjort 
klart att de ogillar förslaget.
Ansvarigt statsråd i regeringen är sjukvårdsminister Gabriel 
Wikström (S) som befinner sig på resa. Frågan kommenteras i stället 
av Juan-Pablo Roa, politiskt sakkunnig på socialdepartementet:
– Vi har precis tagit del av lagrådets yttrande och ska nu studera det 
vidare innan vi bestämmer oss för hur vi ska agera, säger han.
Efter lagrådets yttrande beslutade Folkpartiet att KU-anmäla 
hanteringen av ärendet
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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* Hushållet. Mat, boende, energi, 
   konsumtion, ekonomi. 
   Politik för en hem- och konsumentminister och en  energiminister.

DN 27 okt 2014

“Mjölkens ställning hotad

Försäljningen av mjölk minskar samtidigt som vegetabiliska 
alternativ går framåt. Mjölkbranschen går nu till motattack och 
anklagar havreuppstickaren Oatly för att köra med taskig 
marknadsföring. Men slaget är kanske redan förlorat.

Långt in på 1800-talet ansågs det som oekonomiskt att dricka färsk 
mjölk, det var något som endast gavs till småbarn och sjuklingar.

– Det här med mjölkdrickande i stora mängder är ett ganska sent 
fenomen, säger Håkan Jönsson, forskare vid Lunds universitet som 
skrivit en avhandling om mjölkens betydelse i det svenska samhället.

Mjölkrevolutionen slog igenom först med industrialismen under andra 
halvan av 1800-talet. Det var då många näringsriktiga fördelar började 
upptäckas, inte minst gentemot gängse alternativ som svagdricka, öl 
och brännvin. Bönder, politiker och forskare började arbeta mot ett och 
samma mål. Och under 1920- och 1930-talet drog propagandaappa-
raten i gång på allvar genom föreningen Mjölkpropagandan.– 

Det gick ihop med framväxten av en modern barnhälsovård, 
näringsrekommendationer och en slagkraftig armé.

Konsumtionen gick stadigt fram och under efterkrigstiden drack 
svenskarna ett par hundra liter var om året. Trenden höll i sig, men i 
början av 1980-talet hände något.



– Den viktigaste förklaringen är att samhället förändrades, både 
faktiskt och mentalt. Vi fick impulser utifrån med mat från andra 
länder och kulturer där mjölk inte lika självklart passade in.

Sedan dess har försäljningen dalat. I dag slåss mjölkbönderna mot en 
befolkning som är beredd att betala betydligt mer för buteljerat 
kranvatten än komjölk. Samtidigt har svenskarna börjat snegla på 
andra alternativ. Vegetabiliska mjölkdrycker har ökat med 25 procent 
bara det senaste året, enligt Axfood

.– Mjölkens särställning som livsmedel är på väg att försvinna. Nu 
börjar det mer och mer bli som vilken del av livsmedelsbranschen som 
helst.

Att nu Svensk mjölk anklagar havredrycksfabrikören Oatly för att 
misskreditera komjölken i sin marknadsföring tror Håkan Jönsson 
handlar om ren reflex

.– Varför inte i stället ta chansen att göra som Oatly och uppgradera 
mjölken till en livsstilsprodukt som tilltalar unga i dag. Det gjorde man 
på 1920-talet och det kan man göra igen, i stället för att försöka 
försvara en ställning man inte längre har.

TT

Fakta. Ett glas mjölk, soja- eller havredryck

Näringsinnehåll i två deciliter dryck. Innehållet varierar med fabrikat.

Till skillnad från sojadrycken i Livsmedelsverkets jämförelse har de 
flesta sojadrycker tillsatt B12.

Berikad mellanmjölk:Kalcium: 240 milligramEnergi: 94 
kcalProtein: 6,8 gramFett: 3 gramKolhydrater: 10 gramVitamin D: 
0,96 mikrogramVitamin B12: 0,80 mikrogramJärn: 0,08 milligram

Berikad sojadryck:Kalcium: 178 milligramEnergi: 88 
kcalProtein: 6,2 gramFett: 4,8 gramKolhydrater: 5 gramVitamin D: 
0,00 mikrogramVitamin B12: 1 mikrogramJärn: 0,62 milligram

Berikad havredryck:Kalcium: 240 milligram.Energi: 88 
kcalProtein: 2,2 gramFett: 3,2 gramKolhydrater: 11,6 gramVitamin D: 
1,00 mikrogramVitamin B12: 0,20 mikrogramJärn: 1,00 
milligramKälla: Livsmedelsverket (TT) “



DN 27 okt 2014

“Det är inte gratis att bo i villa

Allt fler röster om återinförande av den gamla fastighetsskatten 
hörs.Dessa röster får människor att tro att det är gratis att bo i hus, men 
så är icke fallet. Skatt på fastigheter finns kvar men i annat namn 
(fastighetsavgift), nu i en mer moderat tappning. Den betalas varje år 
och vid en försäljning så utgår reavinstskatt på 22 procent av 
försäljningspriset.Under tiden man bor i huset så ska det underhållas 
vilket inte heller är gratis. Och varje renovering innebär en 
standardhöjning, enligt myndigheterna. Då stiger taxeringsvärdet och 
därmed skatten ännu mer.Det rimliga vore i stället att avskaffa 
räntebidragen vilket även skulle sänka stadsskulden och prishysterin 
med hotande lånebubblor.

Per Axberg “

DN 28 okt 2014 

“Regeringens stöd till grön el redan 
förbrukat
Regeringens satsning på solceller i budgeten är en besvikelse, 
anser kritiker. Stödsystemet borde vara tydligare och de satsade 
pengarna är i  princip redan förbrukade.

I det budgetförslag som kom i  torsdags annonserade regeringen en 
utökad satsning på solceller. De närmaste fyra åren avsätts sammanlagt 
400 miljoner kronor, 100 miljoner kronor per år, för stöd till 
installation av solceller.

– Det är en besvikelse. Man skulle behöva ge solenergin en kraftigare 
puff. Det är lite mer pengar till investeringsstöd, men det ligger ju 
redan mer i ansökningshögarna än det belopp som regeringen satsar i 
budgeten, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för 
Naturskyddsföreningen.

Sedan 2009 finns ett investeringsstöd för solceller på upp till 35 
procent av investeringskostnaderna. Hittills har avsatta pengar inte 
räckt till, ansökningar för cirka 600 miljoner kronor ligger och väntar 
på landets länsstyrelser.

Johan Lindahl, forskare och svensk representant i internationella 
energiorganets solcellsgrupp, IEA-PVPS, håller med om att de nya 
budgetpengarna äts upp av redan befintliga ansökningar men tycker att 
regeringens förslag i grunden är bra.

– Det skulle bli ännu bättre med ändringar. Många med mig anser att 
det finns utrymme för att sänka nivån på investeringsstödet från 35 



procent till cirka 20 procent. Då skulle pengarna räcka längre, och på 
sikt borde stödet fasas ut, säger Johan Lindahl.

En annan del i budgetförslaget är att de som producerar el för eget 
bruk från årsskiftet får rätt till en skatteminskning.

– Det hade behövts ett enklare system. Det är lite märkligt att 
regeringen inte lägger det solcellsförslag som man drev i opposition. 
Skatteförslaget är i princip det som alliansen hade, säger Svante 
Axelsson.

Enligt honom har S och MP tidigare varit för nettoberäkning, det vill 
säga att småskaliga elproducenter får räkna av den egenproducerade 
elen på elräkningen. Den form av skattereduktion som nu ska införas 
går via deklarationen, vilket har kritiserats från flera håll.

– Det vore bättre om elhandelsbolagen kunde sköta det. I stället för att 
reglera inkomstskatten skulle man kunna kvitta med energiskatten på 
elräkningen, då kan man varje månad se vilket överskott man har, 
säger Johan Lindahl.

Intresset för solenergi är stort. Nära två av tre svenskar, 64 procent, 
skulle helst vilja att solkraft stod för hemmets elförsörjning, enligt en 
undersökning av SOM-institutet. De senaste åren har försäljningen av 
solceller fördubblats.

– Tidigare var det mest miljömedvetna personer som köpte solceller. 
Nu kommer alla typer av människor hit, säger Bengt Nordin på Egen 
Els solpark utanför Katrineholm.

Han och kollegan Bernt Ström visar runt bland solcellsanläggningar 
och små vindkraftverk. Området är både en demonstrations- och 

produktionsplats.

– Vi jobbar med framtiden, säger Bernt Ström och berättar att antalet 
besökare stadigt ökar.– De vanligaste frågorna är ”Hur mycket behöver 
jag” och ”Är det ekonomiskt”, säger Bengt Nordin.

Som DN tidigare skrivit säljer Ikea solcellspaket i Storbritannien 
sedan ett år tillbaka. Där är ersättningsreglerna så tydliga att det går att 
räkna ut när investeringen lönar sig. De svenska reglerna har hittills av 
Ikea ansetts för oklara för att företaget ska starta försäljning här.

– Att ett företag som Ikea lanserar solcellspaket är en viktig signal. Det 
är synd att de ännu inte har gjort det här. Regeringen hade behövt få 
till ett tydligare stödsystem, vi får se om det här räcker, säger Svante 
Axelsson.

Jannike Kihlbergjannike.kihlberg@dn.se

Fakta

Så fungerar bidraget till egen elproduktion
Sedan 2009 finns ett investeringsstöd för solceller på max 35 procent 
av investeringskostnaden.
Rot-avdag kan fås för själva installationsarbetet men då får man inte 
ha tagit emot investeringsstöd.
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs enligt 
regeringens förslag från årsskiftet. Reduktionen blir 60 öre för de 
kilowattimmar förnybar el som har matats in på nätet under 
kalenderåret, men högst lika många kilowattimmar el som tagits ut. 
Max 30 000 kilowattimmar, det vill säga 18 000 kronor.”
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DN 28 okt 2014 

“Så gör du eget gott och billigt mellanmål

Under höstlovsveckan besöker många barnfamiljer museer och andra 
utflyktsmål. En fika på kaféet kan lätt gå på över hundra kronor – 
genom att ta med egen matsäck kan du spara både pengar och göra 
mellanmålet mer nyttigt.– Har man några barn går det lätt åtskilliga 
hundralappar bara på att fika eller köpa mellis, säger Sara Ask som 
arbetar som barndietist.

Fikautbudet består dessutom ofta till stor del av sötsaker som sällan 
är särskilt mättande. Ett sätt att spara pengar är att ta med sig eget 
mellanmål.

– Det är ganska enkelt att skaka ihop en egen drickyoghurt, genom att 
blanda smaksatt yoghurt med mjölk. Mackor låter kanske tråkigt, men 
fullkornsbröd med något gott och näringsrikt pålägg som till exempel 
ost, leverpastej eller ägg är ett bra mellisalternativ, säger Sara 
Ask.Vissa museer har särskilda matsäcksrum där man kan äta 
medhavd mat. Det är dock långt ifrån alla som har det, och då kan det 
vara bra med något att äta i farten.

– Frukt brukar också vara ett populärt mellanmål bland barnen. Det är 
dessutom väldigt enkelt att ta med. Det kan vara kul att blanda olika 
sorter och skära den i bitar, gärna lite grövre sådana. Det brukar göra 
att barnen äter mer, säger Sara Ask.Mellanmålet ska gärna innehålla 
både protein och fibrer. Nutritionisten Åsa Strindlund föreslår en 
fullkornssmörgås eller en smoothie på yoghurt, bär och banan

.– Den kan förstärkas med att du stoppar i lite stora vita bönor, för att 
få i lite mer protein. Baljväxter ska vi äta mer av. Vi borde också lära 
oss av kulturer där man äter mer frön, nötter och torkade dadlar i  
stället för smågodis och chips. Det ger mycket bra fetter och mineraler, 
säger hon.

Beatrice Längbergbeatrice.langberg@dn.se
DN frågar.Vad brukar du ge barnen till mellanmål?”
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DN 30 okt 2014: 

“Mjölk kan öka risk för benbrott

Mjölk ska ge starka ben. Men en ny svensk studie ger inget stöd 
för att mjölk stärker skelettet och skyddar mot frakturer. Den 
visar tvärtom att kvinnor och män som dricker mycket mjölk 
löper ökad risk för frakturer.

Studien visar också ett samband mellan hög mjölkkonsumtion och 
ökad dödlighet. En förklaring kan vara att laktos kan brytas ned till 
galaktos, som i djurförsök kopplats till tidigt åldrande och död.

Forskarna fann ingen koppling mellan hög konsumtion av ost och 
fermenterade mjölkprodukter som yoghurt, och ökad förekomst av 
frakturer eller förhöjd dödlighet. En möjlig förklaring kan vara 
mjölkens höga halt av laktos, till skillnad från ost och yoghurt som 
saknar den ingrediensen, enligt professor Karl Michaëlsson vid 
Uppsala kliniska forskningscentrum, en av forskarna bakom studien.

I studien, som publicerats i British Medical Journal, ingick närmare 
110 000 personer. Kvinnorna fick besvara en hälsoenkät vid två 
tillfällen med åtta års mellanrum, och männen vid ett tillfälle.

Frakturer var betydligt vanligare hos kvinnor som drack tre glas 
mjölk eller mer per dag jämfört med dem som drack högst ett glas 
mjölk. För männen, som bara hunnit följas upp under drygt elva år, var 
frakturer ungefär lika vanliga bland hög- som lågkonsumenter av 
mjölk.

Sambandet mellan hög mjölkkonsumtion och ökad dödlighet kunde 
ses för båda könen, men var störst för kvinnor. Kvinnor som vid båda 
enkättillfällena drack minst tre glas mjölk per dag hade nästan 
fördubblad dödlighet jämfört med kvinnor som drack högst ett glas.

Forskarna utesluter inte att det även finns negativa effekter för barn, 
men kan inte dra sådana slutsatser eftersom studien gjorts på vuxna, 
och för att de positiva hälsoeffekterna för barn eventuellt överväger.

Livsmedelsverket har inget råd om mjölk, men anser man ska få i sig 
mjölkprodukter motsvarande cirka en halv liter mjölk per dag för att 
täcka behovet av kalcium. Livsmedelsverket anser inte att det finns 
anledning att ändra kostråden.

– Det här är en observationsstudie som inte förklarar orsaken till 
varför de som dricker mycket mjölk har en ökad risk att dö i förtid, 
säger Anna Karin Lindroos, dietist på Livsmedelsverket, till DN.

Katarina Lagerwall katarina.lagerwall@dn.se “
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DN 30 okt 2014: 

Hotelljätte satsar på kvinnor

Rezidor har för få kvinnliga chefer trots att hälften av de som 
studerar hotellmanagement är kvinnor. Därför startar 
hotellkoncernen ett projekt för att sätta fler kvinnor i 
chefsposition. Målet är jämställdhet före 2016.

Från tornsviten på Radisson Blu hotell vid Nybrokajen i Stockholm 
breder huvudstaden ut sig åt alla vädersträck. Rezidor Hotel Groups 
Nordenchef Thomas Engelhart och Maria Tullberg, chef för Radisson 
Blus två hotell vid Arlanda flygplats, är här för att berätta om 
koncernens nya satsning Woman in Leadership (WIL) som går ut på 
att få in fler kvinnliga chefer i företaget.

– Jag är övertygad om att det här projektet kommer att göra oss till en 
betydligt mer attraktiv arbetsgivare. Det handlar om en 
attitydförändring i hela företaget som ska sprida sig som ringar på 
vattnet, säger Thomas Engelhart.

Maria Tullberg är en av tolv nyutsedda WIL-ambassadörer. Hon ska 
som en av projektets huvudpersoner leda arbetet för satsningen i 
Norden. Tillsammans med sin arbetsgrupp ska hon sätta upp 
riktlinjerna som hotellen i Norden ska följa.

– För mig handlar det mycket om att vara en förebild. Jag är 
hotelldirektör och har tre barn. Det är fullt möjligt att göra karriär även 
om man har en familj och så ska det vara, säger Maria Tullberg.

I dag är en tredjedel av Rezidors chefer i Norden kvinnor och målet 
är att det ska vara jämställt före 2016. Inom koncernen som helhet är 
målet lägre ställt. Nu är sexton procent av cheferna kvinnor och målet 
är att nå upp till dagens nordiska nivå.

– Vi måste hela tiden jobba utifrån våra förutsättningar. Bara för att vi 
i Norden kommit längre kan vi inte vara nöjda. Och vi ska inte 
glömma att här i Norden står vi inför andra utmaningar än de som 
arbetar på hotellen i till exempel Saudiarabien, säger Thomas 
Engelhart.

För att nå målen ska Rezidor bland annat underlätta intern
rekryteringen genom att sätta upp en databas där all personal kommer 
vara sökbar. De ska också underlätta och skapa handlingsplaner för 
anställda som är föräldralediga.

– Många känner att de faller ur företaget när de tar föräldraledigt. 
Därför gäller det att ha en plan för att fasa in någon som varit ledig 
eller för hur vi ska arbeta med vikarier under tiden någon är borta, 
säger Maria Tullberg.

Initiativet till Rezidors WIL-projekt kom efter att företaget insett 
problemet med att hälften av alla som läser utbildningar i 
hotellmanagement är kvinnor samtidigt som bara 16 procent av dessa 
sedan blir en del av ledningen. För att tackla problemet arrangerades 
en workshop där personer från olika delar av organisationen deltog. 
Resultatet blev WIL-projektet och första stegen togs i april 2014.



– Vi har alla olika värderingar, kompetenser och erfarenheter och jag 
är övertygad om att ju fler infallsvinklar vi får desto bättre resultat 
kommer vi att se. Att bara sitta och prata med andra som har samma 
bakgrund och åsikt är ju supertråkigt. Därför är det viktigt att få in fler 
kvinnor i ledningen, säger Thomas Engelhart.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se
Tips. Så gjorde Rezidor

Företag: Rezidor Hotel Group.
Antal anställda: 35 000. 430 hotell i totalt 70 länder.
Bransch: Hotell.
Problemet
För få kvinnliga chefer.
Så löstes det
1 WIL circle. Programambassadörerna bildar grupper som ska bära ett 
extra ansvar som förebilder och fungera som mentorer för yngre 
kolleger.
2 En digital plattform. En plats där anställda kan dela erfarenheter 
och framsteg.
3 Utbildning. Jämställdhetsutbildningar för samtliga hotelldirektörer 
och mellanchefer inom organisation. Dessa uppmanas sedan att utbilda 
resterande delen av personalen. “

DN 31 okt 2014: 

“Jordgubbar till julens kalkon – kan det 
passa?

Jorden runt.
Visst har vi en underbar dag”, sade damen som rullade ihop min 
lunchwrap. Jag höll med. Nästan november. 19 grader varmt. Då är det 
lycka att sitta på en solvarm bänk vid glittrande vatten och äta. Eller?

Vädret är ett pålitligt samtalsämne i Storbritannien. För oss i de södra 
delarna har hösten varit synnerligen gynnsam. Skottarna, som fick över 
hundra millimeter regn förra helgen, håller kanske inte med. Men även 
där är det varmare än normalt.

Tidningarna visar bilder på kvinnor i solstolar i Londons parker och 
män i badbyxor som vandrar på stranden i Brighton. Den fina hösten 
följer på en en ovanligt tidig vår och en lite regnig sommar. För 
jordbrukarna är därför skörden rekordstor. Organisationen för 
bärodlare rapporterar att säsongen startade sju veckor tidigare än 
normalt och räcker in i december. För första gången kommer vi att 
kunna köpa brittiska jordgubbar under julmånaden. Det beror förstås 
inte bara på vädret, utan främst på tåligare plantor och fler växthus.

Väderprognosen nu är att det blir över 20 grader varmt under 
allhelgonahelgen. 20 grader! Om det varit i Sverige hade 
klimatexperter säkert fått uttala sig om temperaturhöjningar. I 
Storbritannien har inget av de stora medierna haft sådana inslag 
senaste dagarna.

mailto:jakob.lind@dn.se
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Möjligen ändras det. En tidning varnar för att ”kallaste vintern på 
hundra år är på väg”. Den ska bero på att golfströmmen är svag. Redan 
nästa vecka spås det bli minus fyra grader. Blir det så kallt är det nog 
lättare för britterna att offentligt börja diskutera extremväder och 
klimatpåverkan.

De trevliga pratstunderna i matkön och hissen kan ju fortsätta ändå, 
kompletterade med frågan om jordgubbar passar till julkalkonen.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se “

DN 31 okt 2014: 

“Vattenfall sätter sitt hopp till förnybar 
energi

Nuonaffären fortsätter att förmörka tillvaron för Vattenfall med 
ännu en mångmiljardsmäll. Statliga kraftkoncernens nye vd 
Magnus Hall tvingas nu till fler miljardbesparingar.

Samtidigt läggs mer fokus på förnybar energiproduktion.

Efter mindre än en månad på posten rivstartar Vattenfalls nye vd 
Magnus Hall med nya nedskrivningar i mångmiljardklassen och en 
brakförlust. Den statliga koncernen gick under årets tredje kvartal, 
juli–september, back med 19,4 miljarder kronor. Förlusten för årets nio 
första månader uppgår till drygt 9 miljarder.

– Det blir svårt att uppnå ett positivt resultat för helåret. Med den mix 
av prissäkringar vi har kan vi nog snarare räkna med ett sämre resultat 
framöver, säger Magnus Hall.

Han betonar att Vattenfall i likhet med andra elproducenter kämpar på 
en marknad med svag efterfrågan, ett överutbud av 
produktionskapacitet och historiskt låga elpriser.

Vattenfall tvingas nu att för årets tredje kvartal göra nedskrivningar 
på 23,1 miljarder kronor. Främst handlar det om fossilbaserade 
tillgångar och så kallad goodwill kopplat till bolagets 
elhandelsverksamhet. Av nedskrivningarna härrör 14 miljarder kronor 
till verksamheten i Holland och företaget Nuon.
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Nuon har utvecklats till en tung ekonomisk kvarnsten för den statliga 
kraftjätten. Vattenfall betalade i februari 2009 totalt 89 miljarder 
kronor för det holländska bolaget. Förra året tvingades Vattenfall göra 
nedskrivningar med drygt 30 miljarder kronor mycket på grund av 
minskat värde på de tillgångarna.

Totalt med den nya nedskrivningen har Nuon kostat Vattenfall 53 
miljarder kronor. Magnus Hall utesluter inte ytterligare kostnader.

– Vår utgångspunkt i dag är att det räcker men vi prövar frågan 
åtminstone en gång om året.

Magnus Hall planerar nu också att flytta fokus mot förnybar 
elproduktion. Bland annat handlar det om att infria den statliga 
kraftkoncernens mål om att få ned koldioxidutsläppen. Därför 
annonserar Vattenfall nu bland annat om en försäljning av innehavet i 
tysk brunkol.

Som ett bevis på fokusförflyttningen pekar Magnus Hall på att 
koncernens tusende vindkraftverk installerats. Dessutom har också 
beslut nu fattats om att bygga en havsbaserad vindkraftpark i Tyskland 
och ytterligare två landbaserade vindkraftparker i Sverige.

När det gäller Vattenfalls kärnkraftsreaktorer hänger ett par stycken 
löst, Ringhals 1 och 2. Även om målet just nu är att köra de äldsta 
reaktorerna fram till 2025 slår de låga elpriserna i kombination med 
höjningen av kärnkraftsskatt i Sverige hårt mot koncernen.

– Det är de som har lägst effekt och därmed sämst läge att försvara sig 

ur lönsamhetssynpunkt. Vi får se vad det här kommer att innebära, 
säger Magnus Hall.

Vattenfall hade redan tidigare beslutat om ett besparingsprogram på 
två miljarder kronor under 2015. Det späs på nu med ytterligare en 
miljard. Var dessa besparingar kommer att ske vill Magnus Hall i dag 
inte precisera.

Koncernens förlust för 2013 var 15 miljarder och statens mångåriga 
och pålitliga vinstmaskin tvingades slopa utdelningen. Magnus Hall 
utgår från att det dröjer flera år innan koncernen åter kan lämna 
utdelning till ägaren staten.

De investeringar som Vattenfall måste göras blir i första hand att 
”säkra upp” kärnkraftsreaktorerna men Magnus Hall vill inte utesluta 
andra investeringar.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se

Fakta. Vattenfall

Ägs till 100 procent av svenska staten.

En av Europas största elproducenter och störst på den europeiska 
värmemarknaden.

Har 4,3 miljoner kunder och drygt 31 800 anställda.
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Vid sidan av Sverige är en stor del av verksamheten förlagd i 
Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

2013 gjorde koncernen nedskrivningar med drygt 30 miljarder kronor, 
till stor del till följd av minskat värde på Nuon-tillgångar.

Resultatet 2013 blev en förlust på 6,4 miljarder kronor.

Den 1 oktober i år efterträddes Øystein Løseth av Magnus Hall som vd 
och koncernchef.

53 miljarder kronor

har Vattenfall tvingats skriva ned värdet på Nuonköpet med. Det kan 
jämföras med de 60 plan av en uppgraderad typ Jas 39 Gripen E/F som 
Sverige bestämt sig för att köpa. Kostnaden för dessa beräknas till 90 
miljarder kronor under 30 år.

Detta har hänt. Vattenfall och Nuon

Köpet av Nuon

I februari 2009 köpte statliga Vattenfall holländska Nuon för 89 
miljarder netto, den hittills största kontantaffären i Sverige. Sedan 
dess har värdet på Nuon skrivits ned kraftigt, vilket bidrog till att 
Vattenfall gjorde en förlust på 15 miljarder kronor i fjol, och slopade 
utdelningen till ägaren staten.

Affären var värdeskapande och rätt, enligt dåvarande näringsminister 
Maud Olofsson (C) och enligt bolaget.

Men kalkylerna, vars kvalitet ifrågasattes av en tjänsteman hos 
Olofsson inför köpet, höll inte.

Nedskrivningarna

I och med dagens nedskrivning, som inte bara är kopplad till köpet av 
Nuon, har Vattenfall sedan sommaren 2013 gjort nedskrivningar på 
totalt 53 miljarder kronor. Staten får i år ingen miljardutdelning som 
tidigare och nästa år ska Vattenfall ut med den resterande 
köpeskillingen på över tio miljarder.

Det saknas dokumentation i regeringskansliet om viktiga skeenden och 
möten i ärendet.

En del av de anteckningar som ändå finns är enligt den nuvarande 
regeringen och regeringskansliet inte korrekta.

Olofsson och KU

Maud Olofsson prickades i våras av KU för brister i hanteringen när 
Vattenfall fick klartecken att köpa Nuon. Olofsson och hennes nära 
medarbetare 2009, Elisabeth Thand Ringqvist, sade båda nej till att 
svara på frågor i KU.

Tt “



DN 31 okt 2014: 

“Planerna på att dumpa brunkolet oroar 
tyska miljövänner

Beskedet att Vattenfall överväger att göra sig av med brunkolet är 
något varken motståndarna eller förespråkarna välkomnar.

– En köpare vill ju fortsätta driften, säger miljöorgani
sationernas talesman René Schuster.

Berlin.
René Schuster är ledamot av det så kallade brunkolsutskottet i 
delstaten Brandenburg. I utskottet sitter företrädare för regeringen, 
näringslivet och olika intresseorganisationer. Med jämna mellanrum 
träffas man för att diskutera brunkolets framtid.

På torsdagen fick man ett nytt ämne att diskutera: Vattenfall överväger 
att sälja sina gruvor och kraftverk i Lausitzområdet vid den polska 
gränsen.

René Schuster företräder miljöorganisationerna i utskottet och får höra 
nyheten av DN.

– Fast egentligen var Vattenfalls funderingar kända sedan länge. En 
försäljning är ingen lösning för Lausitzområdet eftersom en köpare 
sannolikt vill driva brunkolsverksamheten vidare, säger han.

När det gäller köpare har det gått rykten om ryska eller kinesiska 
intressenter, något som knappast lugnar kolmotståndarna.

– Jag har bara hört rykten, känner inte till något konkret, säger René 
Schuster, som vill att Vattenfall stannar och avvecklar kolet till förmån 
för förnybar energi.

Dietmar Woidke är socialdemokratisk regeringschef i Brandenburg, 
han är själv från Lausitzområdet och gick till val med löftet att säkra 
de jobb som brunkolet skapar.

Enligt honom handlar det om 30 000 arbetsplatser direkt eller indirekt, 
en siffra som kolmotståndarna anser är rejält överdriven.

För två veckor sedan skrev Dietmar Woidke och hans regeringskollega 
i Sachsen till den svenska regeringen och underströk hur viktigt 
brunkolet är, inte bara för jobben i glesbygdsområdet Lausitz utan 
även för den tyska energiförsörjningen.

Även Dietmar Woidke är irriterad över torsdagens besked från 
Vattenfall och författade snabbt ett nytt pressmeddelande.

– Såväl företagsledningen som ägaren tycks ha vaga föreställningar om 
framtiden för företaget. Det är otillfredsställande efter alla 
diskussioner de senaste åren.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “
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DN 31 okt 2014: 
“Bolånet kan bli en fälla om din partner dör

Par med stora bostadslån riskerar en ekonomisk smäll om ena 
partnern dör.

Extra utsatta är personer som saknar kollektivavtal, en grupp 
som växer.

Omkring en halv miljon saknar i dag kollektivavtal. Trenden är att de 
blir fler. Ofta finns efterlevandeskydd och livförsäkringar i 
kollektivavtalet, och de som i dag saknar sådant kan utsätta partner 
och barn för en ekonomisk risk, konstaterar Folksam i en ny rapport.

– Folk är rysligt ovetande om villkoren som gäller vid tragiska 
händelser, generellt är kunskapen om kollektivavtal och 
försäkringsskydd väldigt dålig, säger Håkan Svärdman, 
välfärdsanalytiker på Folksam. Extra utsatta är exempelvis par med 
stora bostadslån, vilket är vanligt i storstäder, där andelen som inte är 
anslutna till kollektivavtal dessutom är större.

Ett dödsfall kan få svåra ekonomiska konsekvenser för de anhöriga.

– Partner och barn får dels en rätt dramatisk förändring av sin 
levnadsstandard i och med att de förmodligen måste byta bostad. Dels 
får man räkna med en bestående sänkning av sin levnadsstandard, 
säger Håkan Svärdman.

För personer som saknar kollektivavtal rekommenderar han i första 
hand att ta kontakt med sin arbetsgivare och se över möjligheterna att 
få ett försäkringsskydd via sin anställning. Om inte det fungerar bör 
man kontakta sin fackliga organisation eller sitt försäkringsbolag för 

att teckna ett kompletterande skydd.

För personer som har kollektivavtal finns risken att man tvärtom är 
överförsäkrad. Efterlevandespension och återbetalningsskydd minskar 
pensionen. En separat livförsäkring kan vara bättre.

– Framförallt är kvinnor lite för pigga att teckna återbetalningsskydd 
för sin tjänstepension. De har ofta lägre lön och ibland låter man det 
ligga kvar och ticka trots att barnen är vuxna. Det kan sänka ens 
pension rätt rejält, säger Håkan Svärdman.

Gustav Sjöholm/Tt

Olika skydd om din partner avlider
Omställningspension och garantipension
Om din partner avlider när du är yngre än 65 kan du enligt lag få 
omställningspension om vissa villkor uppfylls, som bygger på den 
dödes pension. Gäller i ett år, med möjlighet till förlängning i ett år till. 
Är pensionen väldigt låg kan man få rätt till garantipension upp till 
7 881 kronor i månaden.
Efterlevandeskydd
Du kan kombinera din pension med ett skydd för anhöriga, som 
minskar pensionen något.
Statlig barnpension och efterlevandestöd
Barn som inte fyllt 18 kan enligt lag få barnpension om en förälder 
avlider och bygger på den avlidne förälderns allmänna pension.
Är den väldigt låg finns ett efterlevandestöd som garanterar att barnet 
får minst 1 480 kronor per månad.
Livförsäkring
Tecknas enskilt, eller av arbetsgivare eller fack, som oftast innebär att 
ett engångsbelopp delas ut vid dödsfall.
Källor: Konsumenternas, Pensionsmyndigheten “



DN 31 okt 2014: 

“Myndighet vill se lag mot dyra elavtal

Andelen kunder med dyra anvisningsavtal för sin el är på väg 
nedåt. Men Energimarknadsinspektionen vill ändå att regeringen 
ska skärpa regelverket.

Ungefär var åttonde elkund har ett så kallat anvisningsavtal som är 
rejält mycket dyrare än avtalen med rörligt pris eller fastprisavtal. 
Andelen har fallit med 1,6 procentenheter till 15,5 procent sedan 
Energimarknadsinspektionens senaste genomgång förra året. Men 
inspektionen tycker ändå att 700 000 elkunder med dyra elavtal är för 
många. I en ny rapport till regeringen föreslår inspektionen tuffare 
lagstiftning.

– De flesta som har anvisningsavtal har fått det i samband med en flytt 
och skillnaden mot andra avtal är fortsatt stora, det handlar om 20–25 
procent mer för anvisningsavtalen, säger Sara Sundberg, chef för 
konsumenträtt på inspektionen.

Inspektionen föreslår nu att elkunderna ska tvingas att själva ta kontakt 
med ett elhandelsföretag när de flyttar in på en ny adress.

– Det blir lite krångligare men det blir mycket billigare, säger 
Sundberg.

Tt “

DN 2 nov 2014: 

“Karin Bojs: Dags att sluta med 
mjölkpropaganda

En stor studie om mjölk har rört upp svenska folkets känslor. Den 
antyder att vi har gått på en stor bluff de senaste hundra åren. Mjölk 
ger inte alls starka ben. Snarare tvärtom.

För att begripa varför många blir så upprörda av den stora 
undersökningen från Uppsala, behövs lite bakgrund:

De första korna kom till Sverige för ungefär sextusen år sedan. På den 
tiden tålde de flesta vuxna inte att dricka färsk mjölk. Det är 
normaltillståndet hos mänskligheten. Men för ungefär fyra tusen år 
sedan började en genvariant som gör det möjligt för vuxna att tåla 
mjölksocker bli vanlig i delar av Europa. De flesta forskare tror att 
mjölken i dessa regioner var avgörande för att människor skulle kunna 
överleva på jordbrukarkost.

På 1920-talet började mjölken impregnera själva samhällsbygget i 
Sverige. Organisationen ”Mjölkpropagandan” bildades. Mjölkbönder, 
politiker och myndigheter arbetade tätt tillsammans för att höja 
mjölkkonsumtionen.

Sedan dess har Sveriges mjölkproducenter förfinat sitt budskap. De 
driver aktiva och framgångsrika kampanjer, och har bland annat 
bidragit till att kaffe latte blivit så populärt.



Och självklart har Sveriges mjölkbönder rätt att göra reklam för sina 
produkter.

Mer anmärkningsvärt är att Svenska Livsmedelsverket delvis 
verkar leva kvar i 1920-talets symbios med mjölknäringen.

Jag går in på verkets hemsida under rubriken ”Kalcium”. Där får jag 
veta att svenska folkets vanligaste källor till detta livsviktiga mineral 
är mjölk, fil och yoghurt, samt ost. Inte ett ord om alla grönsaker, 
frukter, nötter och fiskprodukter som också innehåller kalcium. Under 
rubriken ”benskörhet” läser jag att ”mjölkprodukter är bra 
kalciumkällor”. Inget om andra källor. På ett annat ställe står att ”en 
halv liter mjölk är lagom för att täcka dagsbehovet av kalcium”. Ost 
nämns som ett alternativ, men inget annat.

Nu visar Uppsalaforskaren Karl Michaëlsson studie att åtminstone 
kvinnor som dricker så mycket mjölk faktiskt löper förhöjd risk för 
cancer, hjärtdöd, död över huvud taget, benbrott i allmänhet och 
lårbensbrott i synnerhet. Det spelar ingen roll om mjölken är fet eller 
mager (något som Livsmedelsverket brukar bekymra sig mycket om) 
men det spelar roll om den är syrad eller inte. Riskökningen syns bara 
för vanlig mjölk. Inte för yoghurt och fil, som snarare verkar skydda 
lite.

Uppsalaforskarnas egen hypotes är att en beståndsdel av mjölksockret, 
galaktos, bidrar till inflammation i kroppen. Det har nämligen visats i 
djurförsök, och hos deras försökspersoner syns också ett samband 
mellan mjölkdrickande och inflammation. Yoghurt och fil har lägre 
halter av mjölksocker och innehåller dessutom bakterieflora som 
skulle kunna vara gynnsam.

Studien är mycket stor, baserad på över 60 000 kvinnor i Uppsala och 
Västmanlands län. Den publiceras i veckans nummer av British 
Medical Journal, som är en hyfsat tung medicintidskrift.

Vi ska ändå inte drabbas av mjölkskräck bara på grund av en studie. 
Resultaten behöver upprepas av andra forskare.

Men personligen kommer jag från och med nu dricka lite mindre 
mjölk till förmån för något mer fil och yoghurt.

Och Livsmedelverket borde omgående skriva om sin hemsida 
beträffande benskörhet och kalcium. Det finns fler sätt att få i sig 
kalcium än vad mjölkpropagandan säger.

Karin Bojs centralred@dn.se “
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DN 2 nov 2014: 

“Station stoppar hemlösa

Linköping.
Resecentrum i Linköping har satt upp skyltar på bänkarna för att 
avisera att sittplatserna endast är till för tågresenärer med giltig biljett, 
uppger lokala medier.

– Folk har inte kunnat använda toaletten för att det har varit en kö med 
40 hemlösa som har blockerat den och tvättat tvätt och duschat där 
inne, säger , säger Leif Svensson, säkerhetsansvarig hos 
fastighetsägaren Jernhusen.

Tt “

DN 2 nov 2014: 

“Bostäder säljs snabbare än tidigare

Bostadsrätterna i Sverige blir allt dyrare. Men det är inte färre 
lägenheter på marknaden i dag, utan fler som slåss om objekten. 
Det visar en sammanställning av statistik från Hemnet och 
Mäklarstatistik.

Under 2014 har priserna på bostadsrätter i Sverige ökat med 6 procent 
jämfört med samma period förra året. I centrala Stockholm är 
prisökningen dubbelt så stor. Men de stigande priserna beror inte på att 
antalet lägenheter som säljs är färre än vanligt. Det är i stället 
efterfrågan på bostäder som ökat markant och leder till att många 
lägenheter sälj innan annonserna läggs ut.

– Utbudet har legat på en jämn nivå sedan 2009 – men affärerna går 
snabbare och bostäder hittar andra vägar ut på marknaden än genom de 
traditionella annonserna. Därför finns uppfattningen att utbudet är litet, 
men det är felaktigt, kommenterar Pontus Kopparberg, vd på Bjurfors 
Stockholm.

Statistik från Mäklarstatistik bekräftar att antalet sålda bostäder legat 
på en relativt jämn nivå sedan 2009.

– Känslan är att inget är till salu, men i själva verket säljs fler bostäder 
snabbare. Tidigare var objekt ute i 20 dagar i snitt, i dag är det 12 till 
14 dagar. Dessutom är det många objekt som aldrig når marknaden 
eftersom affärerna görs upp innan, säger Pontus Kopparberg, vd på 
Bjurfors Stockholm.



Antalet bostadsannonser ligger samtidigt på en historiskt låg nivå, 
uppger bostadssajten Hemnet.

– Framför allt beror det låga antalet annonser på att tiden det tar att 
sälja en bostad är kortare i dag. Vi ser att vi har en väldigt het marknad 
och det driver upp priserna. Sedan har också det låga ränteläget 
bidragit till prishöjningarna, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Den stora förändringen enligt Pontus Kopparberg som är vd på 
mäklarfirman Bjurfors Stockholm är att köparna är mer aktiva i dag.

– Man kan jämföra det med om alla helt plötsligt skulle vilja köpa 
apelsiner. Då skulle det kanske vara svårt att få tag på apelsiner på 
affären eftersom de säljer slut på en gång. Men det säljs ändå lika 
många apelsiner, säger han.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se “

DN 2 nov 2014: 
“Sofia Sundqvist, 31 år: Jobb och bostad är 
alltid tillfälliga

Den som inte har fast tjänst stöter ständigt på svårigheter i 
vardagen. Tuffast är bostaden, menar Sofia Sundqvist.

Var hon ska bo eller med vad hon ska arbeta när vikariatet 
upphör, har hon ingen aning om.

Sofia Sundqvist är 31 år och arbetar som översättare sedan fem år. 
Först jobbade hon som frilansare och sedan snart två år på olika 
vikariat för en översättningsbyrå. Till sommaren upphör vikariatet och 
det finns knappast någon öppning för en fast tjänst.

– Det är inte så sannolikt. Det är mer troligt att jag frilansar för samma 
byrå, säger hon.

Att arbeta som översättare innebär osäkra inkomster. Men Sofia 
Sundqvist trivs med sitt arbete; det är det hon är utbildad för och har 
skaffat sig en kvarts miljon i studieskulder för. Ändå har hon funderat 
på om hon skulle söka sig något annat, bara för att få en fast inkomst.

– Men jag vet inte vad det skulle vara. Det är ju det här jag har 
kvalifikationer för, säger hon.

Svårigheterna i vardagen rör givetvis i första hand bostaden. Sofia bor 
i andra hand och är inne på sin fjärde adress i Stockholmsområdet på 
två år.

– Det är ju svårt att få ett förstahandskontrakt i Stockholm över huvud 
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taget, men det är ännu svårare när man inte har en fast inkomst.

Att låna till en bostad är inte att tänka på. En bank skulle knappast 
låna ut så stora summor till Sofia utan att hon först har en stadig 
inkomst.

– Och även om de skulle göra det så vet jag inte om jag vill låna ett par 
miljoner, inte om jag inte vet vilken inkomst jag kommer att ha om sex 
månader.

Sofia Sundqvists hyreskontrakt löper ut till sommaren, i samma veva 
som vikariatet. Hon ska med andra ord jaga både jobb och bostad 
samtidigt, något hon känner ”en enorm stress inför”.

– Jobb och bostad är alltid tillfälliga. Det blir ju så att man funderar till 
sist om man ska låta laga ett hål i en tand eller om man måste ha 
pengarna till mat.

Trots otryggheten vill hon verkligen inte tvingas byta jobb. Hon har 
arbetsuppgifter och arbetskamrater som hon gillar och det är inte 
vanligt. De flesta i hennes bransch arbetar själva som frilansare.

– Det är lite kluvet. Jag är tacksam och glad att jag har ett vikariat. Jag 
borde inte klaga. Men sedan tänker jag att det här kommer att ta slut – 
och då knyter det sig.

Och det är då tankarna kommer om att hon, efter juli månad, kanske 
måste söka sig något helt annat.

Även om det är ett jobb du inte tycker är kul?

– Ja.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

DN 3 nov 2014: 
“Maktskifte leder till bygge av nya bostäder

Folkpartiet ersätter Centerpartiet i den styrande koalitionen i 
Danderyd. Det betyder att Danderyd ska börja bygga bostäder 
igen.

– Äntligen, säger kommunalrådet Olle Reichenberg (M).

Att tre borgerliga partier styr Danderyd efter årets val precis som före 
årets val låter ungefär lika dramatiskt som att studera när gräs växer. 
För vad kan det betyda att Folkpartiet ersätter Centerpartiet i 
”trepartiregeringen”?

Svar: Ganska mycket – åtminstone för den som letar bostad.

Danderyds politiska ledning har fått väldigt mycket skäll från andra 
kommuners politiker och från regeringen de senaste åren för att 
kommunen bygger så lite bostäder. Danderyd ligger sist på listan över 
länets kommuners bostadsbyggande per tusen invånare. Oavsett om 
man börjar räkna från 2000 eller från 2010.

– En del av kritiken har varit helt befogad, en del har kanske skjutit 
över målet, säger Olle Reichenberg (M), kommunalråd och ordförande 
i kommunstyrelsen.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att Danderyd ligger jumbo i 
bostadsbyggarligan; nästan alla detaljplaner överklagas så långt det är 
möjligt, flera kraftledningar har satt stopp för byggtankar och 
Centerpartiet – som nått stora framgångar för sitt arbete med att 
behålla Danderyd så oförändrat som möjligt.
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När nu en del av kraftledningarna lagts under jord, några detaljplaner 
är på väg att vinna laga kraft och Centerpartiet har lämnat det 
borgerliga styret lovar majoriteten att sätta lite fart på 
bostadsbyggandet.
I överenskommelsen mellan Moderaterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna finns en rad bostadsprojekt. En del har planerats 
länge och är nu på väg mot mål, som utvecklingen av Mörby centrum, 
bostäder vid Eneby torg i Enebyberg och bostäder på en före detta 
bensinstationstomt i Djursholm.
Andra bostadsprojekt ska börja planläggas som ny tät bebyggelse i en 
kraftledningsgata nära Mörby centrum och studentbostäder vid 
Danderyds gymnasium. Även i Mörbylund och i Djursholm planeras 
studentbostäder och kommunledningen vill leta efter fler möjliga 
platser.

– Vi räknar med att kunna bygga 1 000 bostäder på fyra år. Jämfört 
med stora kommuner låter det inte så mycket men för Danderyd är det 
mycket och det känns skönt att vi i den nya majoriteten har en positiv 
syn på nya bostäder så att vi äntligen kan börja bygga, säger Olle 
Reichenberg.

På lång sikt hoppas den politiska ledningen i Danderyd att det ska gå 
att däcka över en del av E 18 som skär som ett brett sår rakt genom 
kommunen och utnyttja det centrala området ovanpå bilarna för nya 
bostäder och arbetsplatser. Om ett år kommer en första delutredning, 
vilken görs ihop med Trafikverket och landstinget.

Andra delar i trepartiöverenskommelsen är att se till att kommunen har 
en positiv tolkning av reglerna kring de så kallade Attefallshusen och 
att avbryta detaljplanearbetet för skydd av kulturmiljöer i Djursholm.

Anders Sundström

anders.sundstrom@dn.se”

DN 4 nov 2014: 
“Butiken som tänker minska matsvinnet

Med hjälp av gammal mat och modern teknik hoppas företaget 
Matsmart kunna minska matsvinnet.

– Det var lite av en ahaupplevelse att det inte är någonting fel 
på mat som har passerat sitt bäst före datum, förklarar Ulf 
Skagerström som driver verksamheten.

Grunden till Matsmart lades när Ica-handlaren Erik Södergren började 
köpa in varor med kort datum som grossisterna hade svårt att bli av 
med. Varorna sålde bra, och ju fler varor han köpte in desto bättre 
priser fick han. Men snart upptäckte Erik att det ordinarie sortimentet i 
stället sålde sämre.

– Det gick inte att sälja reavaror bredvid oxfilé helt enkelt. Det var fel 
arena, säger Karl Andersson.

I dag drivs Matsmart av Karl Andersson och Ulf Skagerström som har 
en bakgrund inom reklambranschen. Erik Södergren arbetar 
fortfarande i sin Ica-butik och bidrar med sin expertis om matvaror till 
Matsmart.

– Det är lite av en aha-upplevelse för oss också att det inte är 
någonting fel på mat som har passerat sitt bäst före datum eftersom vi 
inte kommer från den här branschen, säger Ulf Skagerström.

Matsvinn och överproduktion är ett stort problem inom 
matvaruhandeln. Varor som inte säljs blir stående, tar upp lagerplats, 
binder upp kapital och måste till slut slängas.
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– Det flesta butikerna tar inte emot varor som har två månader kvar 
innan bäst före datumet passerat. Och det är ett stort problem för 
grossisterna. Så vi är en lösning på allas problem, säger Ulf 
Skagerström.

Matsmart drivs från en lagerlokal i Skogås söder om Stockholm. Men 
är redan nu – knappt elva månader efter starten vid årsskiftet 2014 – på 
jakt efter större lokaler.

I nätbutiken säljs inga färskvaror. Matsmart inriktar sig i stället 
enbart på ”torra” produkter och kan därför skicka varorna över hela 
Sverige. De har kontrakt med 20 grossister, men just nu växer 
efterfrågan snabbare än utrymmet.

– Det är en analog verksamhet och just nu begränsas vi av storleken på 
lokalerna. Vi måste köpa varor i den takt vi växer, säger Karl 
Andersson.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se

Fakta. Matsmart

Startår: 2013.
Anställda: Två heltid och sex deltid.
Uppskattad omsättning 2014:
Fem miljoner kronor.

Ulf och Anders tre tips

1 Var inte rädd för att ta in en eller flera partner i bolaget.
2 Var öppen med din affärsidé. Alla kan ge värdefull input.
3 Fastna inte i akuta, operativa frågor. Tvinga dig själv att stanna upp 
och höja blicken. “

DN 4 nov 2014: 
“Dieter en utmaning för brödföretagen

Bröd har fått låg status som hälsomat. Nu behöver brödföretagen 
ändra på budskapet för att inte skrämma bort konsumenterna – 
och kanske har de lyckats.

– Tidigare har brödföretagen försökt med känsloanknytningen, men nu 
blir det viktigare att försöka visa att bröd är nyttigt, säger Eva 
Ossiansson, varumärkesdoktor på Handelshögskolan i Göteborg.

Längtan, Rasker och Extrem är namn på bröd som dominerat i 
butikerna de senaste åren. Enligt Eva Ossiansson har det varit ett sätt 
för tillverkarna att sätta namn på den känsla en konsument letar efter 
på brödhyllorna.

– Bröd är ju smak, doft och känslan i munnen. Men vi kan ju sällan 
smaka på dem – de flesta bröd som säljs ligger ju i tråkiga 
plastförpackningar. Då måste man välja namn som sticker ut.

Men brödproducenterna har fått en mäktig fiende i många av de dieter 
som blivit populära. Tillverkarna försöker nu, genom att marknadsföra 
det nyttiga i brödet, komma tillbaka till glansdagarna på 1970-talet då 
rådet att äta 6–8 skivor per dag basunerades ut. Det kanske är dags att 
säga adjö till namn som Äntligen och Fina, eftersom de inte avslöjar 
något om det egentliga innehållet.

– Brödföretagen har en stor utmaning i framför allt diettrender som 
LCHF och 5:2 där brödet varit den stora boven, säger Eva Ossiansson.
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– På senare år, i takt med att brödhyllan har utvecklats, har vi blivit 
mer tydliga med att namnet ska kommunicera vad brödet innehåller, 
eftersom vi vet att det blivit viktigt för många, säger Boel Lagerwall, 
kommunikationschef på Pågen.

De ”kärleksfulla” namn som många av företagets produkter bär är 
kvar för att behålla de kunder som vant sig vid dessa. Men bland nya 
bröd ska namnen signalera om brödet innehåller exempelvis surdeg 
eller gårdspressad rapsolja.
Att surdeg blivit stort på senare år behöver inte vara en slump, enligt 
Eva Ossiansson.

– Precis som mjölkbranschen skapade kaffelattetrenden så finns det 
anledning att fundera över hur surdegstrenden kom till, säger hon.

Filip Kotsambouikidis/Tt
Fakta. Reklamen

Kampanj gav effekt

1976 möttes svenskarna av annonser och reklampelare med 
budskapet ”Socialstyrelsen rekommenderar 6–8 skivor bröd om 
dagen”.

Kampanjen stödde sig på slutsatser som Socialstyrelsens expertgrupp 
för kost och motion kommit fram till. Men själva kampanjen var det 
branschorganisationen Brödinstitutet som stod bakom. 
Myndigheternas rekommendation blev alltså huvudbudskapet i den 
egna reklamkampanjen.

Effekten blev påtaglig. På tre år ökade svenskarna brödkonsumtionen 
med tolv procent.
Tt “

DN 4 nov 2014: 

“Småhus blir dyrare – och färre säljs

Priserna på småhus fortsätter uppåt samtidigt som antalet försäljningar 
minskar, visar statistik från Lantmäteriet, den myndighet som ansvarar 
för det officiella fastighetsregistret.

Diverse statistik har den senaste tiden givit ungefär samma bild. 
Priserna skjuter i höjden samtidigt som utbudet minskar. Lantmäteriets 
siffror har fördelen att de omfattar hela småhusmarknaden, det vill 
säga villor, radhus och kedjehus med äganderätt.

Tredje kvartalet i år var priserna i genomsnitt i landet sju procent 
högre än motsvarande period förra året. Mest ökade priserna i 
Östergötland, upp 12 procent. Bara i Kronobergs län och på Gotland 
backade priserna, ned 1 procent.

Antalet sålda småhus minskade med nio procent årets tredje kvartal 
jämfört med tredje kvartalet förra året, enligt Lantmäteriets statistik.

Tt

Fakta. SmåhuspriserTotalt såldes 20 801 småhus under tredje 
kvartalet i år. Motsvarande period förra året såldes 22 803 småhus. I 
snitt i landet steg priserna sju procent under samma period. Källa: 
Lantmäteriet

Tt “



DN 5 nov 2014: 

“ Stor brist på bostäder för asylsökande

Migrationsverkets nya prognos över asylsökande ökar på den 
redan stora bristen på bostäder. En ny upphandlingsprocess i jakt 
på fler boenden krävs nu och behovet av pengar som enbart för 
2014 låg på 2,5 miljarder kronor måste höjas flera år framåt, 
konstaterar myndigheten.

I Migrationsverkets prognos från i somras uppskattades boende- och 
livsmedelskostnaden för de asylsökande till cirka 2,5 miljarder kronor 
för år 2014. Kostnaden byggde på att det då förväntades cirka 80 000 
asylsökande. Nu skruvas antalet upp till 95 000 personer nästa år.

För 2015 uppskattades boendekostnaden till 3,7 miljarder kronor och 
för 2016 till 4,0 miljarder kronor.

Migrationsverkets nya beräkningar visar att behoven av pengar till 
asylboende stiger med ytterligare 70 miljoner kronor nästa år och med 
783 miljoner år 2018. För 2017 uppskattar verket behovet till 4,3 
miljarder kronor, drygt en miljard mer än tidigare prognos.

Bristen på hyreslägenheter innebär att Migrationsverket nästan helt 
tvingas förlita sig till boenden i form av vandrarhem, campingstugor 
och liknande.

Enligt den nya prognosen kommer dock drygt 20 000 personer som 
fått uppehållstillstånd fortfarande att sakna permanent boende.

– Det är en lösning som inte är bra för någon. För kommunerna skapar 
det problem, eftersom vi på grund av upphandlingsregler inte kan styra 
var boenden etableras och av sekretesskäl inte heller kan informera 
dem i förväg, konstaterar Migrationsverkets ställföreträdande 
generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverkets bostäder som redan är en bristvara räcker alltså 
inte till på långa vägar. Ytterligare platser ska därför upphandlas, 
något som kan bli fyra gånger dyrare än Migrationsverkets egna 
ordinarie platser.

Totalt är det i dag ett femtiotal olika företag som erbjuder den typen av 
boende till de asylsökandena.

Mest känd i asylförläggningsbranschen är Bert Karlsson. Han har i dag 
anläggningar på åtta platser runt om i Sverige.

Migrationsverket har satt ett maxtak på 350 kronor per dygn i den 
ersättning som betalas ut till företag och privatpersoner som erbjuder 
asylboende. Utbetalningen ska täcka boendekostnader och mat.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se “
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DN 5 nov 2014: 

“Laktosfri mat ger lägre cancerrisk

Mindre laktos i maten tycks ge en lägre risk att drabbas av lung-, 
bröst-, och äggstockscancer, visar nya rön från Lundaforskare.

Ett lägre kaloriintag, på grund intoleransen, kan också spela 
roll.

Lund.
Knappt 23 000 svenskar med laktosintolerans – och därmed låg 
konsumtion av mjölk och andra mejeriprodukter – ingår i studien. 
Resultatet visar att deras risk för lung-, bröst-, och äggstockscancer är 
signifikant lägre jämfört med icke laktosintoleranta personer.

– Vi ville se om laktosintoleranta kan skyddas mot dessa cancertyper 
genom en mindre konsumtion av mejeriprodukter, säger docent 
Jianguang Ji vid Lunds universitet.

En hög konsumtion av mejeriprodukter i Nordamerika och Väst
europa har länge misstänkts vara relaterad till den högre förekomsten 
av bröst- och äggstockscancer i dessa områden.

Och forskarna kan nu dra slutsatsen att just laktosfri diet kan minska 
cancerrisken – familjemedlemmar som konsumerar mer 
mejeriprodukter löper nämligen ingen minskad risk att bli drabbade.

Men det finns brasklappar för andra förklaringar. Ett lägre kalori
intag, på grund intoleransen, är en faktor som också kan ha påverkat.

– Vi kan inte dra slutsatsen att mjölk är en riskfaktor för dessa 
cancertyper. Det går inte att använda som ett fullständigt bevis på 
sambandet.

John Alexander Sahlin/Tt

Fakta.
Tål inte mjölksocker

Personer som är laktosintoleranta kan inte bryta ned mjölksocker 
(laktos).

För en del är helt laktosfri kost nödvändig, men många tål små 
mängder laktos.

Den huvudsakliga formen, primär laktosintolerans, är mycket vanlig 
i stora delar av världen. Omkring tre fjärdedelar av världens 
befolkning uppskattas ha den.

I Sverige och i övriga Norden är det dock mindre vanligt. “



DN 6 nov 2014: 

“Rätt till bättre mat för äldre

Äldre bör ha laglig rätt till bra mat. Det anser Livsmedelsverket 
som nu vill se både ett nytänkande och särskilda satsningar på de 
äldres mat, inte minst inom hemtjänsten.

Att kunna tillaga, äta och njuta av god, vällagad mat är något de flesta 
av oss tar för givet. För de äldre däremot är detta långtifrån en 
självklarhet.

Inte sällan är gamla människor hänvisade till de matlådor eller den 
färdigproducerade mat som hemtjänsten eller äldreboendet levererar, 
mat vars kulinariska upplevelse ofta begränsas av de kronor och ören 
som varje måltid får kosta.

På uppdrag av socialdepartementet har Livsmedelsverket utrett mål
tider i äldreomsorgen. En av slutsatserna är att den enskildes önskemål 
i högre grad ska få styra vad som serveras. Myndigheten går till och 
med så långt att den anser att äldre bör ha en laglig rätt till bra mat.

– De äldre har gjort egna val hela livet och vill fortsätta påverka sin 
vardag, trots att de är beroende av andra. En viktig del i vardagen är att 
få äta det man tycker om och längtar efter, säger Stig Orustfjord, 
Livsmedelsverkets generaldirektör.

Gunnar Akner är professor i geriatrik vid Örebro universitet. Han anser 
också att vällagad mat bör vara en självklarhet inom äldreomsorgen, 
inte minst för att motverka den undernäring som är så vanlig bland 

äldre, oftast på grund av kroniska sjukdomar.

På uppdrag av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
har han granskat det vetenskapliga stödet för att ge äldre personer från 
70 år kosttillägg, som näringsdrycker eller lättuggade puddingar, för 
att öka näringsintaget.

Men något sådant stöd finns inte, visar rapporten.

I stället bör äldreomsorgen försöka stimulera intaget av vanlig, 
vällagad mat, säger Gunnar Akner.

– Mat handlar inte bara om näring. Vanlig mat och måltider har en 
massa andra positiva egenskaper.

Tt “



DN 6 nov 2014: 
“Kvinna lurade hundratals med falska 
kontrakt

I flera år levde den 51-åriga kvinnan på att lura desperata 
bostadssökande att tro att hon hade lägenheter på Södermalm och 
fjällstugor i Sälen och Åre att hyra ut. Nu har hon dömts till 2,5 
år fängelse för 46 fall av grova bedrägerier.

En lägenhet på Kocksgatan? Eller kanske en lya på Gaveliusgatan, 
Swedenborgsgatan, Bjurholmsplan?

Ett 20-tal personer lockades att tro på den manipulativa kvinnans 
erbjudanden och satte in depositioner och förskottshyror på hennes 
konto.

Men några lägenheter hade hon inte att hyra ut.

Samma sak var det med de fjällstugor i Sälen och Åre som hon 
parallellt låtsades hyra ut till semesterfirare. De ”erbjudandena” gick 
minst 26 personer på.

– Vi vet att mörkertalet är stort, många som blir lurade orkar inte gå till 
polisen. De känner sig dumma och vill bara glömma och gå vidare, 
säger Lennart Adolfsson, utredare på länskrims bedrägerirotel.

Kvinnan, som kommer från Sigtuna, började sin ”karriär” som 
uthyrare redan i december 2011. I förhör med polisen säger hon att 
hon skuldsatt sig i samband med en skilsmässa och att hon snabbt 
måste få tag i pengar. Hon svarade på ”önskas hyra” annonser på 

Blocket, men satte också ut egna annonser där hon helt enkelt använt 
sig av bilder på hus som hon hittade på nätet.

2012 började det komma in anmälningar mot kvinnan. Hon har 
nämligen hela tiden agerat helt öppet – med sitt riktiga namn och 
telefonnummer. Samma år utvidgar hon också sin business och börjar 
”hyra ut” lägenheter.

Hon visar dem, skriver kontrakt, tar emot pengar – men så snart 
inflyttningsdatum närmar sig dyker det upp problem.

– De flesta som vill hyra är unga människor, några av dem kommer 
från mindre orter ute i landet. Alla har hoppats väldigt mycket på att få 
någonstans att bo i Stockholm, konstaterar kammaråklagare Yngve 
Rydberg som åtalade den nu dömda kvinnan.

Även han tror att det polisen kunnat leda i bevis bara är toppen av ett 
isberg. Kvinnans bankkonto vittnar om ett mycket stort antal 
transaktioner hit och dit som polisen inte kunnat spåra.

– Utredningarna är komplicerade och resurskrävande. Vi är dock nöjda 
att vi lyckades samordna anmälningarna och driva fallet till domstol, 
säger Yngve Rydberg.

Kvinnan förnekar uppsåt när det gäller fjällstugorna och menar att det i 
själva verket hon själv som blivit lurad. När det gäller lägenheterna 
erkänner hon – men menar att det inte handlar om grova bedrägerier, 
utan om bedrägerier av normalgraden.

Hon hävdar att hon levt under hot från ryska maffian, hot som ska ha 
varit väldigt allvarliga. Hon ska ha utsatts för hoten efter att hon av en 



slump kommit över uppgifter som tydde på att några av henne kända 
personer sysslade med organiserad människosmuggling och 
förfalskning av uppehållstillstånd.

Hon polisanmälde hoten i vintras och lever sedan dess under skyddad 
identitet. Den anmälan har hittills inte lett någonstans.

– Ja, hon har en dramatisk förklaring till sitt agerande. Jag tror dock 
inte på den, slår Yngve Rydberg fast.

Hennes advokat Johan Cahp menar att tingsrätten gjort det väl enkelt 
för sig.

– Hon har agerat helt öppet, i sitt eget namn. Det finns ingen 
”systematiskt förslagenhet” i det, som rätten påstår, säger han.

Domen kommer att överklagas. Johan Cahp menar att straffet är för 
hårt och att kvinnan borde frias helt när det gäller 
fjällstugeuthyrningen.

Kvinnan sitter för övrigt häktad sedan i augusti. Kammaråklagare 
Yngve Rydberg:

– Hon har hamnat i ett ekorrhjul av lögner och skulder. Några av dem 
som lurats har fått tillbaka pengar – men då har hon betalat med 
pengar som hon lurat någon annan på. Hon är en klassisk bedragerska.

Ulrika By

ulrika.by@dn.se

Bakgrund.
Andra fall av bostadsbedrägerier i Stockholm

2011: 30-talet bostadssökandes lurades tro att de hyrt en och samma 
lägenhet i Årsta. Fyra av dem försökte flytta in på adressen samma 
dag. De flesta hade betalat depositioner

2012: Två personer åtalas för att ha försökt hyra ut en påstådd 
lägenhet på Gärdet till 27 olika personer som alla betalat deposition.

2013: En 24-årig man döms till skyddstillsyn för penninghäleri efter 
att bland annat ha lurat sex personer att tro att han hade en lägenhet att 
hyra ut.

2014: En 45-årig kvinna döms till tre månaders fängelse för försök till 
bedrägeri efter att ha lurat sju personer att tro att de kunde hyra en 
lägenhet i Gamla stan. I det här fallet fattade de tilltänkta 
hyresgästerna misstankar och polisanmälde innan några pengar 
betalades ut.

Fakta.
Undvik att bli lurad

Kräv att få besöka lägenheten av den som påstår sig vilja hyra ut.
Skriv hyreskontrakt, kräv kvitton på depositioner och förskottshyror.
Kräv legitimation av uthyraren.
Försök kolla upp personen som vill hyra ut, googla.
Ta reda på vem som är fastighetsägare, kolla om personen har tillstånd 
att hyra ut.
Be om besiktningsprotokoll, ta bilder på lägenheten när du flyttar in.
Källa: Rikspolisstyrelsen “
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DN 6 nov 2014:
”Vi var desperata, som andra som vill flytta 
till Stockholm”

“Vi hade båda separerat från våra flickvänner och bestämde oss för 
att försökt hitta någonting tillsammans i Stockholm.

När annonsen om en lägenhet på Swedenborgsgatan dök upp på 
Blocket ringde vi direkt. Så här i efterhand är det självklart lätt att 
tänka ”hur kunde vi vara så dumma”, men faktum var att hon gav ett 
väldigt seriös och ordnat intryck. Vi fick komma till lägenheten, 
hennes namn stod på dörren och vi försökte verkligen charma henne 
för att hon skulle välja att hyra ut till just oss. Hon sa att hon ägde 
lägenheten, att hon skulle flytta ihop med sin kille.

Efter ett par dagar ringde hon och sa att hon gillade oss. Vi fick 
komma tillbaka, vi skrev kontrakt och fick ta en bild på hennes ID-
kort. Vi gick direkt till banken och förde över 15 000 till hennes konto. 
Hon var väldigt mån om att vi skulle känna oss trygga.

När det var dags att flytta in var vi båda bostadslösa och längtade 
verkligen efter lägenheten. Vi var så sjukt glada – Swedenborgsgatan – 
precis ovanför en kul krog, mitt på Söder, drömmen för två 
singelkillar!

En dag innan vi skulle flytta in ringde hon och sa att vi tyvärr inte 
kunde flytta in, det hade blivit en vattenläcka. Hon skulle stå för våra 
utlägg för annat boende och magasinering av våra saker. Hon sa att 
hon hade en försäkring som täckte det och gav oss tips om ett 
pensionat vid Odenplan. Ja, hon kändes väldigt seriös.

Sen började det. Hon sköt upp inflyttningsdatumet en vecka till, sa att 
besiktningen av lägenheten inte gått bra. Vi fortsatte bo på pensionatet 
ett par veckor och köpte hennes manipulativa lögner om att hon skulle 
betala. Dels var vi verkligen bostadslösa, dels fanns det något slags 
naivt hopp om att det faktiskt skulle kunna bli verklighet med 
lägenheten. Hon skickade till och med en skärmdump på en överföring 
av pengar till oss – men det visade sig vara falsk. Hon lovade också att 
försöka hitta en annan lägenhet.

Hon hade vägrat ge oss kontaktuppgifter till bostadsrättsföreningen, 
men till slut tog vi själva kontakt med den. Vi fick ett ordagrant 
besked: ”Är ni dumma i huvudet, eller? Hon har blåst hur många som 
helst.”

Vi det laget var vi luspanka. Vi kontaktade polisen som redan höll på 
att utreda en massa brott som hon begått. Men hon hörde av sig igen 
till oss, bad oss att inte polisanmäla och sa att ni ska få tillbaka era 
pengar. Vi bestämda flera möten, ibland kom hon och drog olika 
historier. En dag blev vi kontaktade av en person som sa att han var 
hennes juridiska ombud. Han ville ge oss ett kuvert med 10 000 i 
kontanter på ett riktigt skumt kontor vid Solvalla. När vi kom dit sa 
han att 7 000 av de pengarna var hans avgift för att hjälpa henne. Då 
vägrade vi lämna hans kontor, vi satt där i tre timmar och till slut fick 
vi gå – med alla pengarna.

Men då började det kännas riktigt läskigt. Vid ett tillfälle kom det in 
pengar på vårt konto från en okänd person. Det visade sig att det var 
någon annan som hon lurat att tro att det var deposition för någon 
lägenhet.

Åklagaren valde att begränsa utredningen, så vårt ärende blev aldrig 
rättssak. Men vi var på rättegången. Då insåg vi vilken känslokall 
sociopat det handlade om. Det känns riktigt skönt att hon blivit dömd. 



Nu bor vi tillsammans i en andrahands lägenhet i Hagsätra – och vi har 
verkligen lärt oss en läxa, en läxa som sved. Pengarna, stressen, oron, 
känslan av att bli så blåst.

Sammanfattningsvis: bostadsmarknaden i Stockholm är helt sjuk. Som 
ung och ickemiljonär utan kontakter är man helt rökt. Och väldigt 
utsatt.”

Ulrika By ulrika.by@dn.se “

DN 6 nov 2014: 
“Unika fynd ger ny bild av vikingarna

Det lilla trähandtaget ryms i Nina Eklöfs handflata, men öppnar 
en port in i vikingatiden. Det är över tusen år sedan en liten pojke 
lekte med leksakssvärdet. Nu visas handtaget i ett akvarium på 
Sjöhistoriska.

Publiken får använda små ficklampor när de tittar på utställningen. De 
föremål som hittades på Birka i somras ligger vått, kallt och mörkt i 
två akvarier.

– De har legat i vattnet sedan vikingatiden, om de torkar är det bara 
pulver kvar efter några dagar, säger Nina Eklöf, som är t f chef för 
arkeologienheten på museet.

Svärdet är inte den enda leksak arkeologerna hittade, bland fynden 
finns också en liten anka och en leksaksbåt som är för skör att ställa ut.

Nästa fynd Nina Eklöf visar är en väskbygel.

– Det tog några dagar innan vi förstod vad det var, liknande föremål 
har hittats i Hedeby i norra Tyskland. Jag är ganska luttrad, men kan 
inte riktigt förklara hur fantastiskt det är, säger hon.

Varför är en väskbygel fantastisk?

– Vi har naturligtvis vetat om att vikingarna hade väskor, men vi har 
inte vetat om hur de såg ut. Nu vet vi, säger Nina Eklöf.

mailto:ulrika.by@dn.se
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Utgrävningarna i hamnen vid Birka har pågått i några säsonger, men i 
somras ökade fyndtätheten från knappt 200 fynd till drygt 1 000.

Arkeologerna grävde där de långa bryggor som gick ut från stranden 
under vikingatiden tog slut.

Det var en avfallsplats, invånarna gick längst ut på bryggan och 
kastade sopor, men det är också annat som har hamnat där.

– Vi ser spåren efter vad de har gjort i hamnen, det är väldigt ovanligt 
– och väldigt häftigt, säger arkeologen Andreas Olsson.

– Vi ser att de har renoverat skepp, och drar också slutsatsen att de har 
byggt skepp ute på ön. Vi ser spåren av skepp som har kommit dit, 
från södra Östersjön, från Danmark, Norge och Ryssland.

Vikingatiden var en träkultur. Enligt Andreas Olsson har det grävts 
seriöst på Birka sedan 1800-talet, men hamnen är det enda stället där 
det gjorts fynd av – mycket välbevarade – träföremål.

– Vi har också hittat textilier, kläder, och kanske Sveriges enda fynd av 
en vikingatida sko. Det ger små inblickar i den världen som vi inte har 
haft förut, säger Andreas Olsson.

Textilfynden anser han är extra roliga.

– Ja, om man snabbt och lätt vill förändra bilden av vikingatiden. Den 
bild som finns på skolplanscher från 1800-talet bygger på hitte-på.

Kommer era fynd att ge en ny bild av hur folk såg ut och klädde 
sig?

– Inte än, men kanske inom ett par års tid. Fynden ska rengöras och 
analyseras i samarbete med specialister, säger Andreas Olsson.

Är det mycket kvar att hitta?

– Ska vi gräva ut hela området får vi hålla på i hundra år. Jag är 
intresserad av att det har funnits väldigt många hamnar runt ön, som 
har använts i olika perioder. Vi kan se Birkas lokala utveckling och vår 
forskning kanske kan ge en del nya svar till de stora frågorna kring 
Birka:

– Varför anlägger man en stad på den här ön? Vem gör det? Varför 
flyttar man därifrån? Varför finns det så många och så rika gravar på 
ön? säger Andreas Olsson.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se

Fakta. Birka

Sveriges första stad
Birka, som ligger på Björkö i Mälaren, var bebodd under tidig 
vikingatid – från 700-talet fram till 900-talet.
Birka var Sveriges första egentliga stad med omkring 700 invånare 
under sin storhetstid.
I dag, den 6 november, öppnar Showroom maritima Birka på 
Sjöhistoriska museet. Utställningen finns kvar åtminstone till 
trettonhelgen. “
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DN 7 nov 2014: 

“Vattenfall anklagas för svek i Tyskland

Vattenfalls tankar om att sälja sin tyska verksamhet stöter på 
motstånd – från miljöorganisationer.

De vill att Vattenfall blir kvar, bara företaget lovar att inte 
öppna fler brunkolsgruvor, säger Roda Verheyen, 
organisationernas advokat.

Vattenfalls energiproduktion med hjälp av brunkol i Tyskland har 
kritiserats länge. Den leder till stora utsläpp av koldioxid samt hotar att 
förgifta grundvatten och floder. Vattenfall har också haft planer på att 
öppna tre nya stora dagbrott i östra Tyskland, planer som lett till 
domstolsprocesser.

Men när Vattenfall presenterade sitt resultat för årets nio första 
månader berättade den nye vd:n Magnus Hall att bolaget nu 
undersöker möjligheterna att sälja den tyska brunkolsverksamheten.

Det gillar inte de miljöorganisationer som kämpat mot 
brunkolsbrytningen.

Deras advokat, Roda Verheyen, besökte Stockholm på torsdagen för 
att föra fram budskapet.

– Försäljningsplanerna har lett till ramaskrin i regionen, säger hon.

– Vad folk säger är: Om ni säljer oss så leder det till ytterligare 
osäkerhet om framtiden, tillägger hon.

Det som oroar kritikerna är att en försäljning kan leda till att kampen 
mot brunkolet hamnar tillbaka på ruta ett. Det finns också en tänkbar 
köpare i Mibrag, ett tyskt dotterbolag till tjeckiska EP Energy. En 
talesperson för ägarna har bekräftat att Mibrag är intresserat av 
brunkolsverksamheten.

Roda Verheyens klienter kräver i stället att Vattenfall blir kvar i 
regionen, men samtidigt att bolaget avstår från att utvidga 
brunkolsbrytningen.

I stället bör Vattenfall under flera år fasa ut brunkol som energikälla 
och hjälpa Tyskland med sin omställning till förnybar energi
produktion. De anläggningar man har i dag kan då fortsätta 
verksamheten tills de läggs ned när de inte längre är lönsamma.

– Vad klienterna säger är att Vattenfall inte får släppa dem som en het 
potatis, säger Verheyer.

För att kunna bryta kol i de tilltänkta nya gruvorna behöver Vattenfall 
ha en rad olika tillstånd. Nyligen lämnade Vattenfall in en 
licensansökan om att öppna ett av de tre planerade dagbrotten.

Roda Verheyen kommer att överklaga varje steg på vägen och det 
kommer att ta flera år innan Vattenfall, eventuellt, får rätt att bryta kol.



– Behandlingen av licensansökan tar 18–24 månader, men även om de 
får licensen måste de sedan söka ett utvinningstillstånd, säger hon.

Hon och hennes klienter är beredda att gå hela vägen till Europa
domstolen för mänskliga rättigheter.

För Roda Verheyen har kampen mot Vattenfalls planer handlat om 
att ha juridiska, ekonomiska och sociala argument, vid sidan av de 
miljömässiga. Hon pekar till exempel på två olika 
myndighetsrapporter om brunkolets framtida lönsamhet. Den ena 
säger att det kommer även i framtiden vara lönsamt, den andra att det 
inte kommer att vara det.

– Om det inte finns ett behov av brunkol i framtiden så kan man inte 
expropriera mark och förflytta tusentals människor, menar Verheyen.

Det blir en dyr process, men en koalition av miljöorganisationer 
betalar de rättsliga kostnaderna.

– Och även berörda privatpersoner, det är ett samarbete, säger 
Verheyen.

En rad företrädare för städer och byar i regionen har skrivit till 
statsminister Stefan Löfven, klimat- och miljöminister Åsa Romson 
och andra ansvariga ministrar, och krävt att regeringen utnyttjar sin 
ägarmakt för att stoppa planerna ytterligare brunkolsbrytning. 
Dessutom vill de inte att Vattenfall lämnar området.

– Den svenska statens ansvar försvinner inte genom att Vattenfall 
säljer, säger Roda Verheyen.

Dan Lucas

dan.lucas@dn.se
Fakta.
Uppemot 3 000 personer skulle tvingas flytta

Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland ligger i Lausitz i 
delstaterna Sachsen och Brandenburg i de östra delarna av landet.

Fem dagbrott är redan verksamma: Jänschwalde, Cottbus-Nord, 
Welzow-Süd, Nochten och Reichwalde.

De nya dagbrotten som planeras ligger i anslutning till flera av de 
befintliga.

Skulle Vattenfall, eller en köpare av Vattenfalls verksamhet, få 
tillstånd att öppna dem skulle flera byar försvinna och uppemot 3 000 
personer tvingas flytta.

Dn “
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DN 7 nov 2014: 

“Läsare: Min 75-åriga mor har inget 
bordsskick när vi bjuder hem henne på 
middag. 

Hennes dåliga beteende sänder barnen knepiga signaler. Att prata 
med henne hjälper inte. Vad ska jag göra?

Fråga: Hemma har vi problem som ofta uppstår när min 75-åriga mor 
är bjuden till oss på middag eller fika.

Hon pratar ofta och långa stunder med mat i munnen så att man dels 
inte hör vad hon säger och dels tycker de närvarande att de är ofräscht 
att behöva se henne klafsa runt med maten i öppen mun.

Trots att vi i familjen är samlade för att äta mat eller fika tillsammans 
så svarar hon alltid i sin mobiltelefon om den ringer. Inte nog med det 
utan hon börjar också högt och tydligt prata med den som har ringt 
som om vi inte fanns där. Vi tycker att detta beteende är respektlöst 
mot oss andra och det skickar också ut knepiga signaler till våra barn 
om hur man ska bete sig i sitt umgänge med andra människor.

Jag har diplomatiskt och vänligt försökt att förklara för min mor att det 
vore önskvärt om hon kunde försöka att tänka på de här sakerna när 
hon besöker oss, men hon tar inte detta till sig och viftar bort det hela 
som att jag är överkänslig eller att jag bara ska kritisera henne för 
”allting”.

Vad gör vi? Har Magdalena något tips? Vad ska vi säga till henne?

Svar: Det du beskriver kanske kan höra ihop med åldern – ett slags 
ointresse i föreställningen att man är så pass gammal (fast jag tycker 
inte att 75 år är så fasligt gammalt!) att det inte spelar någon roll 
längre om man uppför sig lite utanför ramarna. För det är väl på senare 
tid som din mor har börjat bete sig så självupptaget som du beskriver? 
Annars hade du inte behövt bli så besvärad.

Du kan än en gång, vänligt och bestämt, säga till din mor att hemma 
hos er får hon avstå från att prata med mat i munnen därför att det är 
viktigt med snyggt bordsskick vilket ni inpräntar i era barn, hennes 
barnbarn, som hjälp att klara sig bättre sig i livet. Hon inser kanske 
inte hur äckligt det ser ut med mat-i-munnen-prat, eftersom hon inte 
ser det själv. Förklara milt! Du vet ju att man inte ska prata med 
munnen full av mat, och det är rimligen dina föräldrar som har lärt dig 
detta. Så din mor bör ju känna till denna enkla regel.

Avstå gärna från den metod som kunde läsas om i barnböcker förr i 
tiden: att härma samma olämpliga beteende så att den som beter sig 
illa ser hur det ter sig. I det här fallet skulle ni andra kring bordet börja 
prata med mat i munnen så snart din mor gör det. Men bättre, tror jag, 
är att ni andra inte pratar med din mor förrän hon har svalt det hon har 
i gapet. Vänd er diskret till någon annan vid bordet och samtala. Börja 
prata igen med henne när hon har tuggat ur munnen. Så småningom 
upptäcker din mor vad som föranleder pauserna i kommunikationen 
med henne, och kanske bryr hon sig om det och förbättrar sitt 
bordsskick. Om varken din övertalning eller detta lilla knep hjälper får 
du nog stå ut med din mors sätt – och förklara för barnen utom hörhåll 
för din mor att så som hon gör ska man absolut inte göra.



Mobiltelefonen är ett modernt problem som är svårt att få bukt med, 
tror jag med tanke på hur många människor som ser sina mobiler som 
något slags förlängning av deras kroppar och aldrig kan lägga undan 
den extra extremiteten.

Men om du vet att din mor inte är ett dugg senil, så kan du använda 
samma typ av stopptrick som vid bordet – det måste du också 
informera övriga om innan din mor anländer. Så snart hon börjar prata 
i sin mobil reser ni andra er och går ut ur rummet. Frågar hon varför ni 
gör det, säg att ni inte vill störa hennes samtal. Hon kommer att förstå 
efter en eller ett par gånger, och om hon inte är sur/envis kommer hon 
att sluta mobilprata i alla fall i ert sällskap.

Med allt detta sagt tänker jag ändå att man ska vara snäll och försöka 
ha överseende med att en äldre person beter sig lite som vederbörande 
vill i sin föräldrasjälviskhet. Tolerans, tålamod och mildhet är bättre än 
att försöka förändra en äldre persons sätt. En gång ingår man själv i 
den äldre generationen och kommer att uppskatta frånvaron av kritik 
mot det man kanske gör omedvetet.

Magdalena Ribbing

etikett@dn.se
Blogg: dn.se/blogg/etikettfragan

Magdalena Ribbing, DN:s expert på hyfs och stil, svarar på läsarnas 
frågor varje dag. Ställ frågor på: etikett@dn.se. “

DN 8 nov 2014: 
“I krisen krymper samhället

I vår del av Europa är krisen något abstrakt. Söderut däremot är 
den påtaglig inte minst genom hur den förändrar familjen. En 
generation växer upp som aldrig flyttar hemifrån.

Som bekant råder i Europa kris. Men vad för slags kris? Det är svårt 
att få syn på den trots att vi numera levt med den i åratal. Åtminstone i 
vår del av Europa är krisen tämligen osynlig, om man till den inte vill 
räkna de balkanska romer som inrättat sig på gator och torg i den 
svenska verkligheten. Men strängt taget hör de inte till den nuvarande 
krisen utan till ett problemkomplex som är långt äldre. Det vore till 
och med riktigare att hävda att dessa romer är ett tecken på framgång i 
stället för kris, att den fria rörligheten inom EU givit dem en chans att 
utomlands avsevärt förbättra sin situation.

Krisen däremot förblir något abstrakt och virtuellt. Visst: vi förses med 
siffror och statistik som talar sitt entydiga språk (det gör siffror 
nämligen långt bättre än bokstäver), men de är inte av kött och blod, 
har ingen doft eller smak. Deras höga abstraktionsgrad berör oss inte. 
Ibland är det snarare som om de bedövade och nära nog mystifierade.

Men på annat håll är krisen tydligare. En stor del av året bor jag i det 
södra Europa som är hårdast drabbat. Där har jag den tätt inpå livet 
redan i den egna bostaden: vintertid försvinner plötsligt värmen; jag 
vaknar upp i ett nerkylt sovrum och vill helst bli kvar under täcket. 
Eller elektriciteten går, kommer och går igen. Lämnar jag bostaden 
kliver jag rakt in krisen. Ty det första som händer i en långvarig sådan 
är att samhället krymper. Sopsäckarna tornar upp sig på gatorna, buss- 
eller spårvagnslinjer dras in, parker och grönområden sköts inte som 
förr; naturen tar tillbaka vad staden en gång tuktat. Också kampen mot 
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graffiti ger samhället upp: till och med offentliga byggnader får stå där 
krigsmålade eller översållade med den urbana subkulturens 
tatueringar.

Det krympande samhällets institutioner vältrar över vad som förr var 
service – men nu i form av bördor – på medborgarna. Den som lyckats 
få tid för en operation på sjukhuset förväntas själv ta med sig 
steriliserade gummihandskar och tråd att sy igen såren med. Vardagen 
övertygar medborgarna om att de ingenting får för de skatter de 
betalar. Det lilla myndigheterna lyckas driva in betraktas som en 
bestraffning, inte som en gärd av solidaritet. Viljan att fortsätta betala 
sjunker följaktligen snabbt mot nollstrecket. Denna dialektik gör det 
nära nog omöjligt att driva in annat än direkta skatter som moms eller 
liknande.

I krisen krymper samhället raskt; från ”medborgare” blir man alltmer 
till ”människa” och faller tillbaka på all samlevnads minsta 
gemensamma nämnare – familjen. Gudskelov finns den fortfarande 
kvar. Men den europeiska krisen har samtidigt förstärkt familjen på ett 
högst problematiskt sätt. Vuxna barn blir kvar i den eftersom inga jobb 
finns som skulle göra det möjligt att flytta hemifrån. Än mindre har de 
pengar nog för att bilda en egen familj; det är inte ovanligt att gifta par 
kan bli tvungna att bo kvar hemma, var och en på sitt håll. Också i 
framskriden ålder förblir man ekonomiskt beroende av sina föräldrar. 
Cigaretter, espresso, mobilen, bensin – allt för fickpengar som betalas 
av föräldrarna.

En amerikansk vän reste som turist runt i Sydeuropa och menade 
efteråt att han inte förstod vad européerna gnällde om. När det är kris i 
Amerika bommar allt igen, husen står övergivna, folk är försvunna 
från gatorna. Men på sin sydeuropeiska resa hade han bara sett 
fullsatta utomhuskaféer med unga människor som rökte och drack 
kaffe. Det var inte helt lätt att förklara för honom att vad han sett var 

just den europeiska krisen, dessutom hur omfattande och djup den är.

I krisen blir familjen bokstavligen till tillflyktsort. Där kan man 
vegetera vidare i suspenderat tillstånd. Men familjen kan bara 
marginellt bidra till att skola in unga människor i samhället. Nu växer 
en sydeuropeisk generation upp i vilken många kanske aldrig kommer 
att ha ett riktigt jobb, helt utan de rutiner och den arbetsetik som hör en 
(någorlunda) säker anställning till.

Ännu mer problematiskt är vad de ska leva av när 
föräldragenerationen är borta och inte längre tar hand om den 
nödtorftiga försörjningen. Av föräldrarnas kapital, säger någon. I 
Sydeuropa består det ofta av ett sommar- eller feriehus som ärvts eller 
byggts för pengar man tjänat som gästarbetare utomlands. Om det 
verkligen kniper är tanken att det kan säljas till någon utlänning för 
dyra pengar. Men de lättsålda objekten är sällsynta; ofta är husets 
värde stort bara på papperet eller i fantasin. Och jag känner flera 
familjer där sådana hus leder till svåra generationskonflikter. En dotter 
eller son vill sälja huset vid kusten för att få startkapital till en egen 
lägenhet eller egen familj. Men fadern vägrar: huset är hans, dessutom 
är han för stolt att under säsong hyra ut det till turister.

Så blir utvandring ofta enda sättet att ta sig tillbaka in i samhället igen. 
Krisen har redan expedierat hundratusentals – kanske miljoner – 
sydeuropeiska ungdomar till EU-staterna norr om Alperna. Ty där 
finns jobben. Historiens ironi vill att Sydeuropa verkar vara på väg 
tillbaka till sin klassiska roll i modern tid: som utvandrings- och 
gästarbetarregion.

Bara de gamla och umbärliga blir kvar hemma.
Richard Swartz richard.swartz@chello.at “
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DN 8 nov 2014: 

“Barnskor innehåller miljögifter

Det förbjudna ämnet PFOS har hittats i skor från det kända 
svenska märket Kavat.

Fem av åtta testade kängor från olika företag innehåller 
skadliga perfluorerade ämnen, trots att företagen bedyrar att 
dessa inte förekommer i tillverkningen.

Flera märken i Testfaktas årliga test av vinterkängor innehåller miljö
gifter.

Det handlar om så kallade perfluorerade ämnen som bland annat 
används för att göra skor och textilier smuts- och vattenavstötande. 
Ämnena bryts inte ned i naturen, har hormonstörande effekter på 
människor och djur och är misstänkt cancerframkallande.

– Det är ingen direkt hälsorisk för den som använder skorna. 
Problemet är att ämnena så småningom hamnar i naturen där de 
anrikas i näringskedjan och kan nå oss människor via maten, säger 
Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Mest anmärkningsvärda är Kavat-kängorna där laboratoriet hittade 
det förbjudna ämnet PFOS i halter som ligger nästan tre gånger över 
lagens gränsvärde.

Svenska Kavat har en hög miljöprofil och resultaten är så pass 
förvånande att Testfakta lät analysera ytterligare ett par skor av samma 
modell. I det andra paret hittade laboratoriet inte det aktuella ämnet.

– Att den första skon innehåller PFOS är helt klart. Det andra paret låg 
däremot under detektionsgränsen, säger Camilla Nilsson, kemist på 
Swerea IVF som utfört analysen.

Kavat ser mycket allvarligt på resultaten.

– Vi har kvalitetsgarantier från våra underleverantörer och vi är väldigt 
förvånade över att någon av dem brustit. Vi kommer att gå tillbaka i 
kedjan för att ta reda på var, när och hur det har gått fel, säger Magnus 
Ericson på Kavat.

Enligt honom kommer Kavat att instruera återförsäljarna att tills vidare 
plocka bort den aktuella modellen från hyllorna och man skickar nu ett 
större urval på test.

I fyra andra vinterkängor – Viking, Eurosko, Din Sko och Ecco – 
hittades rester av det perfluorerade ämnet PFOA som finns med på 
EU:s kandidatlista över extra farliga ämnen. Det anses ha ungefär 
samma egenskaper som PFOS och det är bara en tidsfråga innan även 
detta ämne förbjuds inom EU.

Men även om PFOA fortfarande är tillåtet så lovar företagen själva att 
de inte använder sig av det i tillverkningen. Trots det finns alltså ämnet 
i kängorna. Ljuger man helt enkelt?

– Om det är medvetet eller inte kan jag inte svara på. Men ett allmänt 
intryck från kemikalievärlden är att avståndet mellan de som säljer en 
produkt och de som tillverkar den är enormt och att informationen ofta 



stannar någonstans på vägen, säger Bert-Ove Lund på 
Kemikalieinspektionen.

Martin Hansson, Lotta Hedin Testfakta

Fakta.
Tillhör gruppen perfluorerade ämnen

PFOS och PFOA tillhör gruppen perfluorerade ämnen.

PFOS är förbjudet i EU eftersom det inte bryts ned i naturen, är 
kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande 
organismer.

PFOA är tillsammans med fyra andra perfluorerade ämnen upptaget 
på EU:s kandidatlista för särskilt skadliga ämnen. Ett förbud har 
införts i Norge.

PFOA bryts inte heller ned i naturen, är reproduktionsstörande och 
misstänks vara cancerframkallande.

Källa: Kemikalieinspektionen”

DN 9 nov 2014: 
“Här är hetaste trenderna

Digitala plånböcker, sändare som följer dig i matbutiken och 
klockor som håller ordning på din hälsa. Hanna Kastås, digital 
strateg på byrån Bazooka, har listat fem IT-trender att ha koll på 
just nu.

1 Digitala plånböcker.
”För bara några år sedan vågade vi inte lämna ut våra 
bankkortsnummer på nätet och var väldigt restriktiva med hur vi 
handlade online. Nu shoppar på nätet som aldrig förr och ett steg i att 
öka säkerheten ytterligare är betaltjänster där du har en digital 
plånbok. Vi har tidigare haft bland annat Paypal och WyWallet, men 
nu lanseras Apple pay för allmänheten. Där används teknik där du i 
fysiska butiker håller din telefon mot en läsare och verifierar 
betalningen med ett klick i telefonen. Eftersom Iphones numera är 
utrustade med den här tekniken kommer den med största sannolikhet 
att användas även i andra typer av tjänster (i dag används den till 
exempel i SL-kort, dörröppnar-brickor, tvättstugebokning med mera).”

2 Sändare som ger service.
”I Sverige börjar så kallade beacontjänster dyka upp på fler och fler 
ställen. Museer, butiker och banker är först ut och i augusti körde 
Coop på t-centralen i Stockholm ett test med sina kunder. Beacons är 
små sändare som skickar ut signaler till mobila enheter. Om du till 
exempel är Coop-kund och har deras app installerad så kommer appen 
att triggas när du kommer nära en Coopbeacon. Den kan sedan ge dig 
information om exempelvis rabatter i butiken. På sportarenor i USA 
kan du redan nu hitta din sittplats, vara med i tävlingar eller få reda på 
vilken toalettkö som är kortast med hjälp av beacons.”



3 Klockor som håller koll på hälsan.
”Vi har redan i dag digitala och uppkopplade prylar på oss, till 
exempel smarta telefoner, pulsklockor och armband som mäter sömn, 
träning, steg eller annan aktivitet. Men vi använder inte datan vi 
samlar på oss till något mer än att jämföra oss med varandra. Men med 
Apples nya produkt Apple watch, som ska börja säljas under nästa år, 
säger ryktet att vi ska kunna hålla koll på blodsocker, andning och 
temperatur. Med hjälp av ett häslokit som lanserades med 
operativsystemet IOS8 ska den kunna hämta in data från appar du 
använder och samköra informationen för att ge dig bättre koll på dig 
själv. Du kommer också att kunna kontrollera ditt hem genom att låsa 
dörrar, tända och släcka lampor och reglera temperaturen hemma med 
hjälp av din smarta klocka.”

4 Appar som löser vardagsproblem.
”Framöver tror jag att vi kommer att få se ännu fler appar, tjänster och 
webbplatser som löser problem vi knappt visste att vi hade. Några 
exempel på sådana som finns redan nu är taxitjänsten Über, över
föringstjänsten Swish och Mobilt bank-id. Företagen vi kommer i 
kontakt med kommer att göra sitt bästa för att curla oss och det är den 
typer av tjänster som gör oss lyckliga och lojala.”

5 Mobilen först.
”Det har pratats om att utveckla tjänster, webbplatser och kampanjer 
för små skärmar i första hand i flera år nu. Men det är få som verkligen 
tänker så i sitt dagliga arbete. Det är en stor brist när det kommer till 
användarvänlighet. Enligt den senaste statistiken har nästan 70 procent 
av svenskarna tillgång till internet via mobilen och i flera branscher är 
antalet mobilanvändare snart fler än de som surfar från en dator. Den 
som inte tar till sig det här kommer att hamna på efterkälken.”

DN 10 nov 2014: 

“Hushållen som måste amortera mer ringas in

Hushåll som har belånat sitt boende med 50–75 procent kommer 
att få öka takten på sina amorteringar framöver. Det blir följden 
när det tunga stabilitetsrådet diskuterat nya åtgärder mot 
svenskarnas skuldsättning, erfar DN.

Amorteringar och samtidigt säkrad köpkraft. Det är två faktorer som 
ligger i vågskålen när stabilitetsrådet i morgon, tisdag, behandlar hur 
hårt de ska gå fram för att få hushållen att börja betala av mer på sina 
bolån. Personerna som sitter i rådet och som avgör hur du ska sköta 
sina bolån är riksbankschefen Stefan Ingves, Finansinspektionens 
generaldirektör Martin Andersson, riksgäldschefen Hans Lindblad och 
nye finansmarknadsministern Per Bolund.

Bakgrunden till mötet är den ökande oron för svenskarnas allt större 
belåning. En tung punkt på dagordningen är hur mycket och i vilken 
takt svenskarna ska betala av sina bolån. Alla inblandade parter 
nämner ordet ”amorteringskultur” som ett mantra.

Källor uppger för DN att Finansinspektionens och regeringens 
uppfattningar om vad som krävs för att nå denna bättre 
amorteringskultur ligger varandra ganska nära.

Däremot talar mycket för att Riksbanken vill gå hårdare fram. Det är 
dock Finansinspektionen som sitter på nyckelpositionen. De kan 
utfärda tvingande regler för hur svenskarna måste amortera och redan i 
fredags klargjorde FI att det kommer nya åtgärder.



Inför mötet har de fyra aktörerna bollat olika tänkbara lösningar för 
att bromsa utvecklingen.

Enligt vad DN erfar är huvudspåret att rikta in sig på de hushåll som 
har en belåningsgrad på 50–75 procent. Det är inom den gruppen som 
andelen hushåll som amorterar inte har gått upp lika mycket som i 
andra grupper, visar Finansinspektionens senaste statistik.

Men rådet är inte enigt i sin syn på hur stor risk det är för den svenska 
ekonomin med hushållens skulder. Riksbanken har gjort flera 
beräkningar om konsekvenserna för samhällsekonomi och köpkraft 
med hårdare amorteringskrav. Dessa beräkningar blir också ett tungt 
vägande argument på stabilitetsrådets bord.

Ökade amorteringar i framför allt Nederländerna, men även i Irland, 
förskräcker. I båda länderna har bostadspriserna påverkats negativt.

Beräkningar som Swedbank har gjort med Bankföreningens 
amorteringskrav som utgångspunkt, där lån ska amorteras ned till 
hälften, visar att hushållens disponibla inkomster minskar med upp till 
12 miljarder kronor. Det är tillräckligt för att påverka konsumtionen i 
en negativ riktning, hävdar banken.

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, uppger att han har en delvis annan 
syn i frågan.

– Jag är inte lika orolig som andra. Det beror delvis på att hushållen 
har stora tillgångar och vi vet att en stor del av uppgången i skulder 
beror på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och att 

nybyggnationer kommer att dra upp den genomsnittliga skuldnivån. 
Sedan sparar svenskarna mycket i aktier och fonder, säger han.

Hans Lindblad tycker det är rimligt att amorteringar motsvarar 
förslitningen av en bostad vilket för en normalfamilj grovt räknat 
skulle innebära cirka 3 000 kronor i månaden för en villa och 2 000 
kronor för den som har en bostadsrätt.

Bankföreningen har tidigare lagt fram ett eget förslag om en 
gemensam bankrekommendation för amorteringar. Men i fredags fick 
föreningens vd Thomas Östros dra tillbaka förslaget när 
Konkurrensverket signalerade att det kan strida mot konkurrenslagar.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Fakta. Nya regler kom 2010

Cirka 70 procent av hushållen i Sverige äger sin bostad och nästan 
alla har bostadslån.

I oktober 2010 införde Finansinspektionen nya regler som innebar att 
bankerna bara får ge lån med säkerhet i bostad till maximalt 85 
procent av bostadens marknadsvärde. “
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DN 10 nov 2014: 

“Troligt att nya lån får tuffare krav

Problemet är inte hushållens nuvarande skulder, utan hur dessa 
kan komma att växa framöver. Detta är Finansinspektionens 
uppfattning som skiljer sig från Riksbankens. Oenigheten blir 
tydlig när Finansiella stabilitetsrådet möts i morgon.

Analys.
Hushållens skuldkvot, alltså skuldernas andel av deras disponibla 
inkomster, ligger sedan några år kring 170 procent. Det är en 
ohållbart hög nivå, menar Riksbanken – och i synnerhet 
riksbankschefen Stefan Ingves. Men Finansinspektionen, FI, delar inte 
den uppfattningen utan tar sikte på hur det går med utlåningen.

Där visar den senaste mätningen från september att bostadslånen till 
hushåll växte med 6,0 procent. Under senaste året har ökningstakten 
stigit något, vilket bekymrar Riksbanken. Men inte heller här är FI lika 
oroat, särskilt som utlåningen steg betydligt snabbare för några år 
sedan.

Ändå vill FI bromsa hushållens skuldsättning. Men det beror på att 
man väntar sig en snabbare kreditökning framöver, när Riksbanken 
håller nollränta samtidigt som konjunkturen gradvis blir starkare. Då 
kan man inte avvakta så länge att motåtgärderna kommer för sent.

Riksbanken har en syn som är mer alarmistisk. Man pekar, bland 
annat, på att vissa av hushållen är mycket tyngre belånade än 
genomsnittet – och att sårbarheten är särskilt stor inom denna grupp. 

Bankerna är också känsliga för störningar, eftersom de har finansierat 
en stor del av bostadslånen med internationell upplåning.

FI, som ensam tar beslut om amorteringskrav, är däremot inställd på 
att gå lugnare fram. Där uppfattas inte riskerna som lika 
överhängande, samtidigt som man menar att dessa måste avvägas mot 
faran att krav på snabb amortering skulle driva fram ett prisfall på 
bostäder.

Detta talar för att myndighetskraven på amortering än så länge 
kommer att begränsas till att gälla nya lån, även om Riksbanken skulle 
önska något annat. Men om åtgärden visar sig otillräcklig, vilket är 
sannolikt, så får FI återkomma med skärpningar. Sista ordet sägs i 
varje fall inte på tisdag.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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DN 11 nov 2014:

“H&M anklagas stödja ”landgrabbing” i 
Etiopien

“Klädkedjan H&M samarbetar i Etiopien med en person som 
anklagas för ”landgrabbing”, beslagtagande av mark, en typ av 
statligt organiserad markexploatering som slår hårt mot
ursprungsbefolkningen i de drabbade områdena.

Förra hösten startade H&M testproduktion i etiopiska textilfabriker.
Nu avslöjar ”Kalla Fakta” i TV4 som sänds i kväll, att H&M 
samarbetar med den saudiske shejken Mohammed Al Amoudi,
som av människorättsorganisationer anklagas för landgrabbing.

I Etiopien ägs all mark av staten som hyr ut den till utländska 
investerare för storskalig produktion av exempelvis ris och bomull. 
För lokalbefolkningen innebär det tvångsförflyttningar med militärens
hjälp, och i dess spår våld, våldtäkter, tortyr och till och med mord, 
konstaterar människorättsorganisation Human rights watch, HRW.

Al Amoudi har stora affärsintressen i Sverige: bland annat äger han 
Preem. Ett av hans företag i Etiopien, Saudi Star, hyr sedan 2009 mark 
av den etiopiska staten.

”Kalla Faktas” granskning visar att ett annat av hans företag, MAA 
Garments, köper bomull från ett hårt exploaterat område i södra 
Etiopien där ursprungsbefolkningen av stammarna Mursi och Kara 
tvångsförflyttats och att MAA Garments bomull används i H&M:s

kläder.

– Man frågar inte varifrån bomullen kommer, man frågar inte hur det 
står till med de mänskliga rättigheterna, man ställer inte några av de 
frågor man borde ställa till tillverkarna och distributörerna, säger Felix 
Horne vid HRW till ”Kalla Fakta”.

H&M säger att företaget inte kan garantera att bomull från områden 
som utsatts för landgrabbing inte används i de fabriker man använder 
sig av, men att man ska utreda sitt eventuella ansvar. Saudi Star 
förnekar att man brutit mot mänskliga rättigheter på den mark
företaget hyr.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se       “
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DN 12 nov 2014: 
“Bostadspriser väntas falla efter beskedet

Bostadspriserna kan falla med som mest 5 procent när 
Finansinspektionens krav på amorteringar träder i kraft. Det tror 
inspektionen själv.

Kraven innebär att den som tar ett nytt lån får som mest 32 år 
på sig att komma ned till en skuld som motsvarar 50 procent av 
bostadens värde.

Finansinspektionens (FI) generaldirektör Martin Andersson var klar 
med att inspektionens nya åtgärder mot hushållens skulder kan ha 
negativa följder.

– Det kan påverka huspriserna och efterfrågan, sade han när han 
presenterade kraven på tisdagen.

– Vi uppskattar den maximala effekten till 5 procent. Det är ett värsta 
scenario, tillade han.

Ändå anser FI att nya regler behövs, i synnerhet som Bankföreningen 
fick bakläxa av Konkurrensverket på sin rekommendation att alla som 
tar nya lån som gör att skulderna överstiger 50 procent av bostadens 
värde ska amortera.

FI:s amorteringskrav är en tvåstegsraket. Den som tar ett nytt lån och 
får en skuld som är större än 70 procent av bostadens värde, ska betala 
av 2 procent av lånet årligen tills man kommit under 70 procent.

Nästa steg är att lånet ska minska med 1 procent per år till dess att 
skulden är nere 50 procent av bostadens värde.

– Efter 50 procent har vi inget krav, sade Martin Andersson.

En låntagare som lånar maximalt, det vill säga 85 procent av 
bostadens värde, får då 32 år på sig att komma ned till 50 procents 
belåning.

När de nya reglerna ska träda i kraft är oklart. Först ska detaljerna 
utredas av FI och sedan ska ett slutligt förslag ut på remiss. Det tar ett 
antal månader och därmed lär inte reglerna träda i kraft förrän framåt 
våren.

Martin Andersson var dock noga med att FI vill undvika inlåsnings
effekter, som till exempel att den som vill byta bank hämmas av de 
nya reglerna.

– Det ska gälla nya lån; när man köper något nytt. Det ska inte gälla 
om man byter bank, sade han.

Dessutom ska den fortsatta utredningen leda till att det finns 
undantagsregler, att den som blir långvarigt sjuk eller arbetslös, ska 
kunna slippa amorteringar.

Martin Andersson var också noga med att säga att hushållens skulder 
är oroande, men inte alarmerande.

– Varken skuldernas storlek eller ökningen är i sig akuta problem, sade 
han.

Eftersom reglerna ska gälla för nya lån kan de uppfattas som 
diskriminerande mot unga förstagångsköpare. Men Martin Andersson 



tycker att motsatsen, att unga människor får för stora skulder, är ett 
större problem.

– Bostadsbristen kan vi inte lösa med att de unga överbelånar sig, sade 
han.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är nöjd med kraven.

– Jag tror att det är ett bra steg. Det är bra om vi kommer tillbaka till 
en kultur där det är självklart att man ska amortera, säger han.

Om inte Finansinspektionens nya regelverk räcker är regeringen 
beredd att komma med förslag om lagstiftning.

– Jag är övertygad om att det här kommer att få effekt. Visar det sig att 
det blir fortsatta problem får vi fundera på om det behövs ytterligare 
åtgärder, säger ministern.

Riksbankschefen Stefan Ingves är inte lika nöjd.

– Mer behövs för att bromsa skulderna. Det är bra att man vidtar 
åtgärder men vi tror att det finns goda skäl att fundera över en 
fortsättning, säger han och vill omgående ha ytterligare åtgärder.

Exempel på sådana åtgärder är begränsningar av avdragsrätten, att 
återinföra fastighetsskatten, att titta på reavinstbeskattning och att ha 
ett hårdare lånetak.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

DN 12 nov 2014: 
“ Vad betyder de nya reglerna för din 
ekonomi? DN ger dig svaren

1 Vad innebär amorteringskravet?

Att du måste betala av på nya bostadslån. Du får 32 år på dig att sänka 
din bolåneskuld till en nivå som motsvarar 50 procent av vad bostaden 
är värd. Det innebär att du i ett första steg kommer att få amortera 2 
procent av lånet per år ned till 70 procent av bostadens värde, därefter 
i ett andra steg måste 1 procent av lånet per år betalas av ned till 50 
procent.

2 Vad innebär ett nytt lån, kan jag flytta över mitt lån till en annan 
bank utan att det ses som att jag tar ett nytt lån?

Det här är en fråga som nu ska utredas. Finansinspektionen vill inte 
skapa inlåsningseffekter där ingen vågar byta bank för att de riskerar 
att få sämre amorteringsvillkor.

3 Vad händer om jag tar ett lån för att rusta min befintliga bostad och 
därmed höjer marknadsvärdet på den?

Även det är en detaljfråga som Finansinspektionen behöver granska 
närmare.

4 Varför ska jag amortera?

Ett genomsnittligt svenskt hushålls skulder i förhållande till 
nettoinkomsten har fördubblats sedan slutet av 1990-talet. Det oroar 
flera myndigheter och politiker eftersom hushållen blir mindre 
motståndskraftiga om bostadspriserna faller och/eller räntorna stiger. 
Dagens räntenivå är historiskt låg. Riksbankens styrande reporänta, 
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som lägger ett golv för andra räntor i samhället, ligger i dag på 0 
procent. En normal nivå är runt 4 procent. Det betyder att de lägsta 
bolåneräntorna vid ett normalt läge i konjunkturen borde ligga på 5,5–
6 pro- cent, tre gånger högre än i dag.

5 Jag får alltså större utgifter med amorteringen?

Ja, men amorteringar är ett slags långsiktigt bundet sparande, inte en 
kostnad. Ju mer och ju snabbare du amorterar, desto snabbare sjunker 
skulden. Och det betyder att du med tiden betalar allt mindre i ränta. 
Så småningom kommer dina samlade utgifter för boendet att vara 
mindre än om du inte amorterar.

6 Men amorteringar minskar ju mitt utrymme för andra utgifter och 
konsumtion, eller hur?

Ja, och det är en nackdel i dagens konjunkturläge. Hushållens 
konsumtion är det som driver svensk ekonomi just nu och 
amorteringskravet betyder att hushållen får mindre att konsumera för. 
Finansinspektionen räknar med att kraven som mest kan sänka 
konsumtionen med 0,5 procent.

7 Om man är ung och precis ska köpa sin första bostad, vad ska man 
tänka på?

Att man ska rätta mun efter matsäck. Även innan Finansinspektionens 
krav har bankerna blivit allt mer tydliga i att de anser att den som har 
stora skulder också ska amortera. Bankföreningen införde först en 
rekommendation att alla som har en skuld som överstiger 75 procent 
av bostadens värde ska amortera. Den rekommendationen skärptes i 
mars till 70 procent. Föreningen stoppades av Konkurrensverket när 
den ville gå vidare till 50 procent. Nu kommer i stället 
Finansinspektionens krav.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se

Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

DN 12 nov 2014: 

“Boverket underkänner mätning i nya 
lägenheter

I somras fick vi en ny lag om att varmvatten och 
värmeförbrukning ska börja mätas individuellt i lägenheter.

Boverket fick uppdraget att utreda i vilka fall det ska vara 
obligatoriskt och har nu ett svar: aldrig. Det är helt enkelt inte 
kostnadseffektivt.

Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har sedan den nya 
lagen trädde i kraft svävat i ovisshet vad som gäller deras 2,5 miljoner 
lägenheter. Måste de byggas om för individuell mätning av värme och 
varmvatten, IMD, eller inte?

Anledningen till osäkerheten är en formulering i den nya lagen om att 
IMD ska införas när det är kostnadseffektivt. Boverket fick dåvarande 
regeringens uppdrag att utreda när införande av IMD är 
kostnadseffektivt.

Nu är Boverket klart med första delen av utredningen som gäller 
nyproduktion och ombyggnad. Svaret är entydigt: IMD är generellt 
inte så kostnadseffektivt att det kan bli ett krav i något fall.

– I enskilda fall kan IMD vara lönsamt när det gäller tappvatten, men 
vår slutsats är att sannolikheten för lönsamhet är för låg för att kunna 
föreslå krav på mätning, säger Joakim Iveroth, projektledare för 
Boverkets utredning.
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Boverket har i sin utredning likställt kostnadseffektivt med just 
lönsamt, att intäkterna ska vara större än kostnaderna.

– Men vi har enbart gjort fastighetsekonomiska kalkyler inte 
analyserat konsekvenser för den enskilde eller utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, säger Joakim Iveroth.

Branschorganisationen Fastighetsägarna representerar 17 000 privata 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och har arbetat intensivt för 
att IMD inte skulle bli obligatoriskt. Nu känner man en lättnad.

– Vi tycker att utredningens slutsatser är jättebra, säger Yogesh Kumar, 
miljöchef på Fastighetsägarna.

Inte heller de allmännyttiga bostadsföretagens paraplyorganisation 
Sabo har varit för obligatorisk vatten- och värmemätning.

– Utredningen är en seger. Vi har länge arbetat för att ett krav på IMD 
värme inte ska införas, säger Therese Rydstedt, energiexpert på Sabo.

När det gäller varmvatten ser hon dock fördelar med individuell 
mätning och debitering i vissa fall.

– IMD vatten kan vara en bra åtgärd när man bygger nytt eller bygger 
om och våra medlemmar kommer att fortsätta införa det i de fall det 
ger god effekt, säger Therese Rydstedt.

Reidar Andersson är konsult sinom energioptimering av 
flerbostadshus på företaget Carea. Han är mycket besviken på 
Boverkets rapport.

– Nu kan vi glömma det här med energibesparingar. I en villa är det 
självklart att göra allt för att få ned energikostnaderna. Jag förstår inte 
varför det skulle vara någon skillnad på lägenheter, säger han.

Boverkets utredning gäller vid nybyggnad och ombyggnad. Nu ska 
Boverket utreda i vilka fall IMD ska vara obligatoriskt i befintliga 
bostadsfastigheter.

Hans Arbman hans.arbman@dn.se

Fakta. IMD

Sedan i somras finns en ny lag om individuell mätning av värme och 
varmvatten i lägenheter (IMD) när det är kostnadseffektivt.

Boverket fick i uppdrag att utreda vad som är kostnadseffektivt. Den 
första utredningen, som gäller nyproduktion och ombyggnad, säger nej 
till några krav alls.

Den andra utredningen gäller befintliga flerbostadshus och ska 
rapporteras till regeringen den 1 oktober 2015. “
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DN 12 nov 2014: 

“Andelsägare i Botkyrka gjorde jätteklipp

43 hyresgäster hos kommunala Botkyrkabyggen fick 1 juli i år 
köpa loss sina hyresrätter. De blev då andelsägare – en ny 
boendeform som Botkyrkabyggen ville testa.

I oktober såldes de första lägenheterna.

Enligt tidningen Mitt i Botkyrka har ägarna gjort riktiga klipp. En av 
hyresgästerna som köpte sin lägenhet för mellan 100 000 och 150 000 
kronor sålde sedan för 895 000 kronor och gjorde alltså en vinst på 
över 700 000 kronor på sin bostad på bara fyra månader.

Marknaden var länge så osäker på den nya boendeformen att inte ens 
bankerna ville ge några bolån.

Men då bostadsbolaget var så angeläget om att testa sänkte de sina 
försäljningspriser till hyresgästerna från ett snitt på 370 000 kronor per 
lägenhet till ett snitt på 85 000 kronor.

Samtidigt höjdes månadsavgiften, för att kompensera för prisfallet.

– Vi ville ha många med oss för att se hur andrahandsmarknaden 
fungerar och för att se vad det innebär för området när hyrestagare 
och ägare bor sida vid sida i samma trapphus, säger Ulf Nyqvist, 
Botkyrkabyggen till Mitt i Botkyrka.

Försäljningen har två syften. Dels att se vad som händer när man 
blandar hyresgäster med andelsägare i ett trapphus, dels att få in 
pengar till upprustningen av miljonprogrammet.

Den som har köpt en andelsägarlägenhet bestämmer själv över sin 
lägenhet, men Botkyrkabyggen är förvaltare och sköter om trapphus, 
tvättstuga och andra allmänna utrymmen.

Ulrika By ulrika.by@dn.se
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DN 13 nov 2014: 
“En generation av förlorare

Yngre hushåll betalar när bostadsmarknaden slutar fungera. 
Unga står också för notan när hålen måste lappas.

Hur kommer det sig att svenskarnas skulder har vuxit så snabbt? I bara 
en handfull jämförbara länder gick låneracet i så hög fart som i 
Sverige under åren före finanskrisen.

På kort tid ökade den genomsnittliga skuldsättningen med över 60 
procent. Lyckligtvis har kurvan planat ut de senaste åren.

I en liten skrivelse i samband med tisdagens besked om skärpta 
amorteringskrav gav Finansinspektionen några kommentarer kring hur 
den ser på siffrorna.

Ekonomerna kan inte förklara hela det kreditsprång som gett cheferna 
på Riksbanken stora skälvan. En väsentlig del av lånestatistiken förblir 
en gåta, men den enskilt viktigaste synliga faktorn är enligt 
Finansinspektionen att allt fler äger sin bostad.

Hyresrätter har blivit bostadsrätter, inte bara genom ombildningar i 
allmännyttan; även de privata värdarnas försäljningar räknas i tusental. 
Färre och färre nybyggen har i sin tur blivit hyreshus.

Precis som det märks i bostadsköerna syns skiftet i statistiken över 
skulderna.

Störst bekymmer har det inneburit för unga. Trenden går mot att bo 
kvar hos föräldrarna. Andelen stockholmare under 27 år som kan 

titulera sig hyresgäst har minskat med en tredjedel sedan 2001.

Finansinspektionen konstaterar att unga hushåll gör sitt första 
bostadsköp i ett allt tidigare skede i livet. Oftare blir köpet av innan 
man har hunnit få en helt fast fot på arbetsmarknaden, kanske till och 
med innan man bestämt var någonstans det vore bäst att rota sig.

Särskilt sund samhällsekonomi låter det inte som. Bostadsrätter har 
den nackdelen att de gör steget längre att flytta. Här finns en tröghet 
som spiller över på arbetsmarknaden.

I många fall innebär ett bostadsköp heller ingen större trygghet. Den 
som har tak över huvudet i Stockholm och därtill rår över det själv kan 
visserligen skatta sig lycklig.

Men att tigga om hjälp från släktingar och sedan skuldsätta sig över 
öronen hos banken är för många en pina. Även hos de unga som har 
valt föräldrar skickligt eller lyckats skramla ihop pengar till 
kontantinsatsen och ta sig in i stugvärmen drar en isande vind.

Priskarusellen i storstäderna har därtill varit en 
förmögenhetsöverföring från en generation till den föregående. Den 
yngre står för notan när bostadsmarknaden slutar att fungera.

De betalar först som outsider, med oupphörliga flyttar och slösad tid i 
bostadskön, och sedan som motvilliga insider med ryggsäcken full av 
lån.

Samma grupp drabbas förstås hårdast ifall det smäller. Åtgärder för att 
kyla av hela marknaden ligger därför särskilt i deras intresse. Få 
händelser skulle slå mot denna generation lika hårt som en 
fastighetskrasch.



Amorteringstvånget som Finansinspektionen presenterade i tisdags är 
sannolikt det minst dåliga bland alternativen. Förslaget är att nya bolån 
ska betalas av i en viss takt ner till 70 procent av priset och i 
långsammare fart ner till 50.

Det är bättre än ett nytt bolånetak, som skulle kräva ännu högre 
kontantinsatser. Men även amorteringstvånget gör det svårare för unga 
att köpa en bostad.

De som redan har ett lån sitter säkert. Finansinspektionens nya krav 
gör på det sättet bostadsmarknadens tudelning ännu tydligare.

Fler blir kvar i hyreskön, kön fortsätter att fyllas på och en ond spiral 
snurrar vidare.

Den kan förstås bara brytas med snabbare bostadsbyggande och 
framför allt ett system för hyresrätter som fungerar.

De decennielånga köerna och frikostiga rabatterna skapar tröghet, 
uppmuntrar ombildningar och hindrar nybyggen. I Stockholm står 
snart en halv miljon i kön. 

Socialdemokraternas egen forskningskommission förordade i våras att 
partiet skulle se över hyrorna. Det förslaget slängde finansminister 
Magdalena Andersson raskt i papperstuggen.

Om det inte räcker med att konstatera att hyresmarknaden är ett hot 
mot Sveriges ekonomiska stabilitet, borde finansministern testa att se 
den som en fråga om rättvisa mellan generationer.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se”

DN 13 nov 2014:

”Kostbehandlingar kan spara miljoner i 
diabetesvården”

Regeringen måste satsa. Kostforskningen är en viktig del i 
kampen mot flera stora folksjukdomar. Men till skillnad från vid 
läkemedelsutveckling finns inga kommersiella intressen som 
driver på forskningen. Nu behövs statliga medel för att möta 
framtidens vårdbehov, skriver forskare och patientföreningar.

I kommande forskningsproposition behöver Sveriges regering 
prioritera kostforskning och avsätta resurser till högkvalitativa 
vetenskapliga behandlingsstudier. Det finns osäkerheter kring de 
kostrekommendationer som ges vid flera stora folksjukdomar, som typ 
2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens, IBS och de vanligaste 
cancersjukdomarna.

Det är en nationell angelägenhet att kostforskningen uppgraderas. I 
dag finns inte ens ett forskningsråd som har ett uttalat ansvar för 
området. Bristen på kunskap leder till onödigt mänskligt lidande och 
dyr vård. Typ 2-diabetes är ett exempel där forskning behöver initieras 
snarast. Det är en livsstilsinducerad sjukdom och kostråd är en viktig 
del av behandlingen. Men rapporten ”Mat vid diabetes” från Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, SBU, visar att det vetenskapliga 
underlaget för att ge kostråd vid diabetes är bräckligt. Det finns för få 
vetenskapliga studier av hög kvalitet och kunskapsluckorna är stora.

Under snart ett halvt sekel har kostråd till personer med typ 2-diabetes 
framför allt utformats för att sänka kolesterolnivåer och för att få ner 
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kaloriintaget. Under senare tid har det blivit tydligt att det sannolikt är 
minst lika viktigt att behandla andra riskfaktorer. Småskaliga studier 
visar att kostråd som går ut på att sänka högt blodsocker och höga 
insulinnivåer, verkar dämpa den farliga inflammation som följer i 
bukfetmans och typ 2-diabetesens fotspår och som är kopplad till ökad 
risk för hjärt-kärlsjukdom, depression, cancer och demens.

Klinisk forskning är mycket kostsamt. Till skillnad från exempelvis 
läkemedel saknar kostbehandlingar kommersiellt intresse. Därmed 
saknas incitament för företag att finansiera de stora kliniska prövningar 
som är nödvändiga för att etablera en behandling. Ett läkemedelsbolag 
kan lägga flera hundra miljoner kronor på att visa att ett läkemedel har 
effekt. Ingenstans i det svenska forskningssystemet finns motsvarande 
medel att söka för utvärderingar av icke-kommersiella 
behandlingsmetoder, så som nya kostråd.

Den skriande bristen på resurser gör att potentiellt verksamma 
kostbehandlingar sällan kommer patienterna till nytta, vilket ger en 
mindre effektiv vård och högre vårdkostnader. Till exempel visar 
resultat från en mindre studie att kostråd som sänker blodsockret vid 
typ 2-diabetes kan minska insulinbehovet över tid med cirka 15 
procent, utan negativ inverkan på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. 
Insulin är en av de mest kostsamma läkemedelsgrupperna; varje år 
betalar Sverige ungefär en miljard kronor för insulinbehandlingar. Om 
personer med typ 2-diabetes kan minska mängden insulin i sina 
sprutor med 15 procent kan det i teorin leda till en årlig besparing på 
minst 100 miljoner kronor.

För att kunna ändra behandlingsrekommendationer krävs dock en stor 
och långsiktig studie som bekräftar resultaten och undersöker 

eventuella biverkningar av behandlingen, men här saknas finansiering. 
Om staten skulle investera 100 miljoner kronor i en studie kan samma 
summa sparas årligen på en mindre åtgång av insulin. Eftersom en 
bättre blodsockerkontroll även minskar risken för kostsamma 
följdsjukdomar, som svårläkta fotsår, ögon- och njurskador, är den 
totala besparingen sannolikt mycket större. En satsning på 
kostforskning kan därför ses som en långsiktig investering med hög 
avkastning.

Kostrekommendationer inriktade på att sänka blodsocker kan 
potentiellt även bromsa utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom, demens 
och våra vanligaste cancersjukdomar, eftersom högt blodsocker, högt 
insulin och inflammation är kopplat till ett snabbare sjukdomsförlopp. 
Under senare tid har också psykisk ohälsa kopplats till en kronisk 
inflammation i kroppen.

Kostbehandlingar kan likaså hjälpa mot diverse tarmsjukdomar, bland 
annat genom att påverka tarmfloran. Cirka 10–15 procent av Sveriges 
befolkning lider till exempel av en irritabel tarm, IBS, och i dag saknas 
effektiva behandlingar. I många fall leder det till en sämre livskvalitet, 
sjukfrånvaro och onödiga kostnader för samhället. Små vetenskapliga 
studier visar att olika kostbehandlingar kan ha en lindrande effekt vid 
IBS, men återigen saknas resurser för de stora studier med lång 
uppföljningstid som krävs för att förändra vården.

Även andra tillstånd kan påverkas av kosten eftersom den mat vi äter 
kan ha en inverkan på nivåerna av olika hormoner och ändra ämnen i 
kroppen. Det finns många kunskapsluckor som behöver fyllas. Nyligen 
grundades en ideell och oberoende fond för kostforskning, 
Kostfonden, vars mål är att verka för högkvalitativa koststudier. Men 



även om det finns ett stort engagemang kring kostfrågor bland 
privatpersoner, är det svårt för en ideell fond att samla in de 
ekonomiska medel som krävs för studier som kan ligga till grund för 
nationella behandlingsrekommendationer. Därför är en statlig satsning 
på kost och icke-kommersiell behandlingsforskning nödvändig i nästa 
forskningsproposition.

Grundliga utvärderingar av hur kosten påverkar hälsan behövs 
också för vårdens trovärdighet. Dagens bräckliga kunskapsunderlag 
innebär att de kostråd som till exempel personer med typ 2-diabetes 
ofta får sannolikt inte är de mest effektiva, och till och med kan vara 
kontraproduktiva. Den som söker vård ska kunna vara säker på att få 
bästa möjliga behandling, oavsett om behandlingen är kommersiellt 
intressant eller inte.

Ska Sverige i framtiden ha råd att behandla sin åldrande befolkning, 
måste alla effektiva behandlingar nå fram till kliniken. I en statlig 
utredning från 2009 (SOU 2009:43) påpekades bristen på resurser till 
oberoende klinisk behandlingsforskning. Förslag till åtgärd var en fond 
med ett årligt tillskott på 500 miljoner kronor som administreras av 
Vetenskapsrådet. Vi hoppas att nuvarande regering inser vikten av att 
en sådan fond kommer till stånd. Bättre kostforskning kommer att ge 
en friskare befolkning och en mer kostnadseffektiv vård.

Anders Lönnberg, Ordförande, Diabetesorganisationen I Sverige 
Och Storstockholms Diabetesförening

Ann Fernholm, Fil. Dr. Molekylär Bioteknik, Författare Av Boken 
”Ett Sötare Blod” Och Ledamot Av Kostfondens Vetenskapliga 
Råd

Birgitta Rehnby, Ordförande, Mag- Och Tarmförbundet

Jonas Lindblom, Docent I Funktionell Farmakologi, Projektledare 
För Sbu:S Rapporterna ”Mat Vid Diabetes” Och ”Mat Vid 
Fetma” Och Ledamot Kostfondens Vetenskapliga Råd

Kerstin Brismar, Professor I Diabetesforskning Och Överläkare 
På Sophiahemmet, Ordförande Kostfondens Vetenskapliga Råd

Magnus Simrén, Professor I Medicinsk Gastroenterologi Och 
Hepatologi, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Och 
Ledamot Av Kostfondens Vetenskapliga Råd

Nina Rehnqvist, Specialist I Kardiologi Och Internmedicin, 
Ordförande I Nämnden Vid Statens Beredning För Medicins 
Utvärdering (Sbu) Och Ledamot Av Kostfondens Vetenskapliga 
Råd “ 

 



DN 13 nov 2014: 

“Frågor & svar: Så undviker du smittan i 
maten

1. Vad är resistenta bakterier?

Antibiotika dödar eller hämmar tillväxt hos bakterier och används vid 
infektioner. Bakterier som har utvecklat resistens och inte dödas av 
antibiotika kallas resistenta bakterier.

2. Kan man smittas av resistenta bakterier från kött?

Små mängder av bakterier kan ha kommit på köttet i slakteriet. 
Vanliga magsjukebakterier som campylobacter och salmonella kan 
vara resistenta, men om maten genomsteks kan du inte smittas. 
Bakterier dör vid upphettning.

3. Hur undviker jag bakterier i maten?

Ha bra livsmedelshygien. Tvätta händerna innan du lagar mat och 
direkt efter att du hanterat rått kött. Håll isär rått kött och andra 
livsmedel, diska skärbrädor noga när du har skurit kött. Genomstek 
fågel och köttfärs och skölj grönsaker.

4. Går det att se om kött har MRSA-bakterier på sig?

Nej. Det krävs avancerade analyser på laboratorium.

5. Är det bara griskött som har MRSA-bakterier?

Nej. Utomlands har bakterierna hittats på bland annat kyckling, kalkon 
och kalvkött.

6. Är det farligt med ett sår på fingret om jag hanterar smittat 
kött?

Det är ytterst osannolikt att man skulle smittas. Även om det skulle 
finnas bakterier i köttet är de för få för att det ska leda till 
smittspridning genom såret.

7. Finns MRSA-bakterien även i korvar och andra charkvaror?

Risken är mindre än vid färskt kött eftersom nästan alla charkvaror är 
processade i någon form och har de blivit uppvärmda har bakterierna 
dött.

8. Varför spelar det roll om MRSA finns på kött om risken är liten 
att smittas?

Förekomsten av MRSA hänger ihop med att mycket antibiotika 
används i djuruppfödningen. Det bidrar till att öka antalet resistenta 
bakterier i samhället och kan leda till att antibiotika i framtiden inte 
hjälper vid många infektioner.

9. Vad ska man tänka på när man köper kött?



Kontrollera var köttet kommer ifrån, både när du köper kött, 
charkuterier, färdiglagade rätter eller halvfabrikat. Vill du äta kött som 
inte utfodrats med antibiotika är svenskuppfödda djur ett bra alternativ.

Experternas råd för både hälsa och miljö är att vi äter mindre kött och 
tänker på var köttet kommer ifrån.

10. Kan jag se var köttet kommer ifrån på förpackningen?

Ja, det ska framgå varifrån köttet kommer. Är köttet färdigförpackat 
finns en oval märkning där det finns en kod för land och nummer på 
styckningsanläggning där köttet packas. Sverige har landskod SE, 
Danmark har DK och Tyskland har DE. Styckningsanläggningen kan 
ligga i ett annat land än djuret slaktats i. Det finns danskt kött som 
styckats i Sverige, på etiketten står att köttet är danskt, men i den ovala 
märkningen står det SE och ett nummer för styckningsanläggningen.

Sammanställt av intervjuer med experter och råd från 
Folkhälsomyndigheten, Statens veterinäranstalt och 
Livsmedelsverket.

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

DN 13 nov 2014:
”Vattenfall får svårt att leva upp till 
miljömålen”

Statliga Vattenfall är en av Europas största utsläppsbovar av 
koldioxid och har svårt att växla om till förnybara energislag. 
Därför ska Riksrevisionen granska hur ägare, styrelse och ledning 
lever upp till hållbarhetsmålen och samtidigt klarar 
lönsamhetskraven.

Vattenfall är statens största bolag, sett till omsättning – och dessutom 
en av Europas största energiproducenter. Det är också ett bolag som 
genom åren har varit en kassako för sin ägare. Men på senare år har 
usla affärer, framför allt köpet av holländska Nuon, och fallande 
energipriser lett till gigantiska nedskrivningar och inställd utdelning 
till staten.

De ekonomiska problemen kan innebära svårigheter för företaget att 
klara av sina egna miljömål. Därför inleder nu Riksrevisionen en 
omfattande granskning av Vattenfall. Granskningen väntas vara klar i 
april 2015.

– Det är välkänt att Vattenfall befinner sig i en besvärlig ekonomisk 
situation. Det kan bli svårt för bolaget att genomföra de investeringar 
som krävs för att uppnå de miljömål bolaget har satt upp, säger 
Monica Rupprecht Hjort, projektledare på Riksrevisionen.

De statliga bolagen ska vara föredömen när det gäller hållbart 
företagande; verksamheten ska drivas på ett skonsamt sätt för miljön 
utan att det kommer i konflikt med kravet på avkastning och 
långsiktigt ekonomiskt värde.

mailto:jannike.kihlberg@dn.se
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Men i dag har Vattenfall sin tyngdpunkt när det gäller 
energiproduktion på fossila bränslen som olja och den kontroversiella 
tyska brunkolen. Vindkraft och biomassa utgör bara några få procent 
av verksamheten. Samtidigt har Vattenfall både finansiella 
lönsamhetsmål och miljömål. I de senare målen ingår att Vattenfall ska 
minska sina koldioxidutsläpp från 88,4 miljoner ton i fjol till 65 
miljoner ton 2020. Koncernen ska också växa snabbare än marknaden 
i genomsnitt på förnybar energikapacitet fram till 2020.

– I vår förstudie har vi granskat ett antal dokument som tyder på att 
Vattenfall kan få vissa problem att uppnå de miljömål som företaget 
satte upp 2012, säger Monica Rupprecht Hjort.

– Av den senaste årsredovisningen framgår att bolaget har svårigheter 
att nå målen, konstaterar hon.
Riksrevisionen menar att den stora utmaningen för Vattenfall ligger i 
att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläpp samtidigt som 
bolaget ska skapa ”ett långsiktigt ekonomiskt värde för ägaren”. I en 
förstudie har Riksrevisionen konstaterat att det finns en ”osäkerhet” 
både hos ledning och styrelse och hos regeringen hur de ska klara 
utmaningen.
Riksrevisionen har tre frågor som de vill ha svar på.
Den första frågan riktas främst till ledning och styrelse och fokuserar 
på strategierna för hur bolaget ska vara konkurrenskraftigt och skapa 
ett långsiktigt ekonomiskt värde för ägaren ”genom att ha fokus på 
reella miljöförbättrande åtgärder”.

Fråga nummer två handlar om regeringens styrning och uppföljning av 

Vattenfalls miljöarbete är rätt utformade för att skapa ett ekonomiskt 
värde på sikt.

Den tredje frågan är om regeringen på rätt sätt informerar riksdagen 
om Vattenfalls strategier på området.

Vattenfalls nye vd Magnus Hall har sagt att han vill sälja den tyska 
brunkolsverksamheten, vilket är den största miljöboven i koncernens 
produktion.

Monica Rupprecht Hjort vill inte kommentera en eventuell 
kommande affär.

– Vi tittar på helheten och hur effektivt bolaget är för att nå de uppsatta 
målen, säger Monica Rupprecht Hjort.

– Det är också viktigt att regeringen nu är aktiv och följer upp att 
målen infrias, tillägger hon.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Dan Lucas dan.lucas@dn.se

Fakta. Utsläppen ska minska till 65 miljoner ton

Vattenfall har tre hållbarhetsmål som spikades 2012.
Fram till 2020 ska utsläppen av koldioxid minska till 65 miljoner ton 
från dagens nästan 90 miljoner.
Koncernens tillväxt av ny förnybar produktion ska vara högre än den 
genomsnittliga takten i tio länder i norra och mellersta Europa.
Vattenfall ska i år spara 1 GWh per dag genom mer smart användning 
av energin, både internt och hos kunderna. Det målet ska sedan 
utvärderas och läggas till grund för ett långsiktigt mål fram till 2020.
Dn “
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DN 13 nov 2014: 

“DN:s Maria Crofts svarar på läsarnas 
frågor

Om man ytterligare belånar en fastighet med gamla lån. Kommer 
de då med på de nya amorteringspliktiga lånen? Knegarn

Svar: Det är inte klart än exakt vad som ska räknas som nya lån. Men 
det mesta pekar på att de nya reglerna kommer att gälla det belopp 
man utökar sitt gamla lån med exempelvis för att renovera.

Hur har det kunnat gå så här illa i Sverige med amorteringar? I 
övriga Europa verkar de betala av hela lånet på 25–40 år. Helena

Svar: Det är egentligen inte illa ställt med svenskarnas amorteringar. 
Väldigt många amorterar, men det har blivit väldigt stora belopp som 
ska betalas av. Det Finansinspektionen pekar på är att de hushåll som 
har en belåningsgrad på över 50 procent tenderar att minska sin 
konsumtion i dåliga tider. Det leder då i sin tur till att ekonomin saktar 
av ännu mer. Därför anser Finansinspektionen att det är bra för 
Sveriges ekonomi om så många som möjligt har en 50-procentig 
belåningsgrad. Men har man köpt en bostad värd 4–5 miljoner kronor 
eller mer är det en väldigt stor summa som ska betalas av.

Jag är mitt uppe i en skilsmässa och ska ta över lånen från min 
exman, gäller de nya reglerna för den del jag tar över? Lina

Svar: Nej, inte om du tar över nu.

Jag skrev under avtal om köp av bostadsrätt i oktober, men 
flyttar in först i januari och antar att det är först då mitt lån 
börjar löpa från. Har hört olika för när kravet träder i kraft. Vad 
gäller? Filip

Svar: Tyvärr är det inte klart när de nya reglerna ska börja gälla. Först 
ska Finansinspektionen utreda ett par saker och sedan ska det färdiga 
förslaget ut på remiss. Det beror på hur lång tid detta tar. På 
presskonferensen i går räknade Finansinspektionen med att det kunde 
dröja till halvårsskiftet nästa år innan de nya reglerna är på plats.

Jag vänder mig lite mot ”amorteringen är förstås ett sparande”. 
Det är ju faktiskt ett rätt dåligt sparande i lågräntetider. Det vore 
betydligt bättre för de flestas ekonomi att amortera av bilkrediter 
och andra dyrare lån först, alternativt visa att de har motsvarande 
”sparande” i bättre sparform. Fredrik

Svar: Där kan jag hålla med dig. Det är självklart bättre att betala av 
lån med höga räntor först.

Som ordförande i en liten bostadsrättsförening undrar jag om de 
nya reglerna kommer att gälla på exakt samma sätt för 
föreningens lån som för privata bolån? Anncha

Svar:  FI:s amorteringskrav riktar sig till privatpersoner och det berör 
därför inte bostadsrättsförningens lån.

Maria Crofts maria.crofts@dn.se
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DN 13 nov 2014:

”Jag vill ha mitt eget utrymme”

“Bara genom att vara uppriktig kan man uppnå den innerlighet 
tillsammans med andra som man behöver för att åldras på ett bra 
sätt. Det menar Magnus Ahlén, som varit singel i sju år.

Magnus Ahlén har en handfull nära vänner. De fungerar som 
kompensation för den närhet som han och många äldre singlar tycker 
att de saknar.

För fjorton år sedan separerade han från kvinnan som han har ett barn 
med. Därefter var han ensamstående i många år tills han träffade en 
kvinna som han var särbo med i drygt ett år. De gjorde slut för sju år 
sedan. Sedan dess har han levt som singel.

– Det är inte så att jag känner någon sorg, eller som om det finns ett 
stort tomrum eller som att jag har misslyckats med mitt liv. På sätt och 
vis tycker jag det här passar mig ganska bra.

– Jag trivs i mitt eget sällskap och kan känna att det är skönt att ha mitt 
hem för mig själv och kunna komma och gå som jag vill, säger 
Magnus och visar oss sina rutiner på morgonen.

Han vaknar vid sjutiden, går upp och fixar tre mackor och en kopp te 
som han sedan tar med sig till- baka till sängen där han läser DN i en 
Ipad som han fäst på en ställning.

Därefter går han ut på en promenad runt Kungsholmen i Stockholm, 
där han bor. Om det är sommar tar han ett dopp i Riddarfjärden 
alldeles nedanför fönstret.

Solen flödar in genom de södervända fönstren när vi besöker honom 
och utsikten är bedövande eftersom han bor på översta våningen, bara 
ett tiotal meter från Mälarens vatten.

– Det är ett grundläggande mänsk- ligt behov att kunna prata förtroligt 
med andra människor, säger Magnus och berättar att han också har en 
manlig kompis som han brukar resa med.

Är det ovanligt för en man i din ålder?

– Jag tror att det kan vara så. Män kanske inte har så många nära 
relationer, särskilt inte vänskap med kvinnor på det sättet som jag har. 
Det kan göra att en del blir väldigt ensamma och utsatta efter en 
skilsmässa eller om kvinnan dör. Det är ofta hon som har sett till att 
sköta de sociala relationerna.

Hur har det varit i dina relationer?

– Min sambo skötte nog kontakterna med släkten litet mer än jag. Men 
i grunden tycker jag inte att vi hade några fastställda könsroller. När vi 
separerade stod jag absolut inte handfallen.

Hans senaste förhållande var mer stormigt. Det innehöll närhet och 
passion, men också irritation och ”knäppheter”. Deras relation var på 



många sätt fin, menar Magnus. Men när det tog slut var ändå den 
första känsla som han erfor lättnad.

– Jag upptäckte drag hos mig själv som jag inte gillade i det 
förhållandet. Det blev en lång återhämtningsfas som har varat ända 
fram till nu.

Skulle du ha haft dina nära vänner om du hade levt i ett 
parförhållande?

– Några av dem har jag haft sedan länge. Men risken skulle så klart 
vara att jag hade slagit mig till ro och att jag inte hade kunnat vara så 
nära mina kvinnliga vänner som nu.

Magnus har ett litet försiktigt, prövande sätt att samtala. Det gör att 
han inte är konsekvent eller låser sig i ståndpunkter, utan hela tiden 
omprövar det han har sagt. Till exempel värdesätter han möjligheten 
att kunna välja ensamheten, eftersom han har vänner som han kan vara 
nära.

Men han säger också att han ofta ändå saknar en vardaglig närhet och 
någon att sova tillsammans med. Det gör att han går in på flera olika 
dejtingsajter som han använder litet som ytterligare ett Facebook.

En dejt börjar med en mejlkontakt som efter ett tag leder till att de två 
träffas för en promenad eller en fika.

– Då har det hänt att jag plötsligt har känt mig förfärligt gammal, att 
jag har blivit medveten om en del skavanker som jag inte hade tänkt på 

tidigare.

Om han hade vetat hur svårt det var att dejta vid 68 års ålder, hade han 
agerat annorlunda för tio år sedan.

– Nu känns det som om jag i den åldern hade kunnat få nästan vem 
som helst, säger han och skrattar. Egentligen känner jag nog att jag är 
väldigt begränsad. De flesta i min ålder, både kvinnor och män, söker 
en partner som är tio år yngre.

Gör du det?

– Jag kan ju se en kvinna och tänka att hon ser ut som min farmor 
gjorde, i samma ögonblick som jag inser att vi är lika gamla. Så nej, 
jag söker efter en kvinna som är jämnårig med mig. Inte minst som jag 
måste kunna känna mig trygg eftersom jag vet att potensen kan svikta.

Förr brydde han sig inte om potensen eftersom den bara fanns där och 
var självklar. Men nu är den ett problem som både han och den som 
han träffar måste förhålla sig till.

– Jag brukar säga att jag är intresserad av sex och att lusten finns kvar 
hos mig. Men att jag inte är säker på att jag alltid kan gå hela vägen.

Det är viktigt att ta upp det på ett tidigt stadium, samtidigt som det lätt 
blir fel om man går händelserna i förväg, menar han.



– Det är en knepig avvägning. Men hur jag nu ändå gör, så brukar det 
tas emot väldigt bra av kvinnan.

Det är något som han vill ska framgå i den här intervjun, hur mycket 
man vinner på att vara ärlig och stå upp för den man är. Att alltid 
försöka hålla sig till sanningen om sig själv håller en ung, levande och 
frisk långt upp i åldern, menar han.

– Det kan vara jobbigt i stunden och det är inte alltid man orkar. Men 
det är det enda som håller i det långa loppet.

Det handlar inte om att vara en ”besserwisser” och pracka på andra 
sin sanning i tid och otid, utan snarare om att orka och våga stå upp för 
sin egen sanning när saker ställs på sin spets.

Det är viktigt att göra det i stunden eftersom möjligheten kanske aldrig 
kommer tillbaka. Det kan också kännas svårare att göra det senare om 
man tidigare har tagit den enkla vägen genom att inte berätta eller 
småljuga, menar han.

Men vad är det vanligaste scenariot vid en dejt?

– Att båda två ganska direkt konstaterar att vi inte ska gå vidare. Från 
en sådan träff går jag ofta glad i hågen och med lätta fötter. Gud vad 
skönt att vi inte ska leva tillsammans, kan jag tänka.

Hur hade åldrandet varit om du hade haft en partner?

– En stor del av tiden skulle jag antagligen gå omkring och tänka på 
allt som jag hade kunnat göra om jag varit ensam.

Så vad är det för frihet som du värdesätter?

– Det handlar inte om att leva loppan. Men jag vill ha mitt eget 
utrymme och få tänka mina tankar till slutet. Ibland kan det vara så 
enkelt som att jag bestämmer själv när jag ska städa.

Samtidigt är han inte säker på att hans önskan om att vara singel är 
helt sund. Att vara tvungen att ta ansvar för andra och att vara 
empatisk kan vara den bästa medicinen mot åldrandet, menar han.

– Man vill ju inte bli någon surgubbe som sitter där och månar om sitt 
eget utrymme.

Vad tror du om framtiden, träffar du någon eller förblir du singel?

– Det är svårt att säga, men just nu har jag kontakt med tre jämnåriga 
kvinnor som är jättetrevliga. Därför känns det som om jag kommer att 
bli tillsammans med någon av dem.

Peter Letmark

Den tredje åldern



Är det mest jobbigt att bli gammal, eller kan det rentav vara kul? 
Under hösten intervjuar Insidan olika personer om hur de ser på 
åldrandet. Tidigare artiklar har varit införda 22, 23, 29, 31/10 och 4/11.

Fakta. Magnus Ahlén

Ålder: 68 år.

Bor och uppväxt i: Stockholm.

Familj: Dotter, 23 år.

Bakgrund: Socionom och socialsekreterare. Producerat 
radiodokumentärer för Sveriges Radio.

Regelbundna aktiviteter: Dejtar. Deltar i två skrivargrupper som 
träffas regelbundet. Tränar cirkelgymnastik och yoga. Arbetar ideellt i 
datorföreningen ”SeniorNet” där han hjälper andra pensionärer med 
datorbekymmer.

Motto: ”Sanningen befriar”. Det är en livsstrategi och inställning som 
håller en ung, levande och frisk långt upp i åldern. Den kan vara 
jobbig i stunden och det är inte alltid man orkar. Men den håller i det 
långa loppet.”

DN 13 nov 2014: 
“Stockholms stad: ”För lite pengar i 
systemet”

“Inkomstkravet på allmännyttans hyresgäster tas bort eller sänks 
kraftigt. De kommunala bostadsbolagen ska bygga dubbelt så 
mycket. Stockholms nya inriktning är en kraftig satsning på 
bostäder, jobb och utbildning, enligt finansborgarrådet Karin 
Wanngård.

Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm kallar den rödgrönrosa 
majoriteten ”fuskande lurendrejare”.

De tre allmännyttiga bostadsbolagen ska fördubbla sin nyproduktion 
till 2017 och bygga 2 500–3 000 nya hyreslägenheter varje år.

– Vi ska också göra det lättare att hyra och ändra kraven på en viss 
inkomst och ett fast jobb, säger bostadsborgarrådet Ann-Margarethe 
Livh (V).

Hur då?

– Reglerna är ålderstigna. I dag krävs en inkomst på tre gånger hyran. 
Det kravet kan tas bort helt, eller bli väldigt lågt. Förmyndarskapet ska 
bort, det är en stor förändring.

Hyresgästen ska inte heller behöva ha ett fast jobb. De nya reglerna 
ska gälla allmännyttan men de privata hyresvärdarna uppmanas att 
följa efter.

– Det här ska ske jättesnabbt, jag hoppas på ett förslag i början av 



december, säger Ann-Margarethe Livh.

Allmännyttan får också i uppdrag att ta fram en modell för att bygga 
billiga bostäder och pressa ned hyrorna.

Karin Wanngård lovar att minska barngrupperna i förskolan och 
klasserna i skolans lägsta årskurser. I årskurs F–3 ska det anställas 300 
nya lärare.

Det socioekonomiska tillägget – extrapengar till skolor i fattiga 
områden – ökas med 70 miljoner kronor och ”finjusteras”, enligt 
finansborgarrådet.

Men Stockholms stad har redan nu en omfattande socioekonomisk 
fördelning. För de skolor som får mest är det 55 000 kronor per 
elev och år, för de skolor som får minst 1 400. Ändå sjunker 
resultaten, hjälper mer pengar?

– Jag anser att det är för lite pengar i systemet, säger Karin Wanngård.

Förra skolborgarrådet Lotta Edholm menar att Socialdemokraterna 
fuskar med siffrorna.

– Detta överträffar mina vildaste fantasier, jag har aldrig sett ett så stort 
valsvek. Den satsning de gör på de lägsta årskurserna är egentligen 
bara drygt hälften så stor som den vi gjorde i årets budget, säger hon.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) framhåller – förutom klimat- 
och cykelmiljard – att Stockholmsluften måste bli bättre.

– Barnens lungor tar skada, vi ska minska biltrafiken och sänka 
hastigheten. Om det inte blir en dubbdäcksavgift ska vi öka antalet 
gator med dubbdäcksförbud, säger Helldén.

Staden ska också satsa 40 miljoner på utsatta barn, med snabbare 
utredningar och fler fältassistenter samt en barnombudsman. Samt 11 
miljoner i ökat stöd till fattiga EU-medborgare med bland annat fler 

platser på härbärget Vinternatt, en fördubbling till 140 sängar.

– Den romska gruppen söker sig inte till Vinternatt, vi måste hitta en 
strategi för att göra det mer drägligt för dem, säger Daniel Helldén.

För stadens växande äldre befolkning lovar majoriteten att alla 
stockholmare över 85 ska ha rätt till ett tryggt och äldreanpassat 
boende.

Vad betyder det?

– Servicehusen har brist på platser, vi ska se till att inte fler omvandlas 
till trygghetsboenden. Att alla som vill flytta till ett servicehus ska få 
det är ett löfte på lång sikt, jag vågar inte lova inom ett halvår eller ett 
år, säger Ann-Margarethe Livh.

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) ska ge allmännyttan direktiv att 
till exempel erbjuda äldre som bor tre trappor upp utan hiss en 
lägenhet i gatuplan. Hon vill också höja servicenivån på 
trygghetsboenden med personal dygnet runt.

Biståndsbedömningen ska bli generösare. Exakt hur det ska gå till 
utreds med start omedelbart.

– Problemet i dag är att stadsdelsnämnderna måste förhålla sig mer till 
sin budget än till individens behov. Vi vill ta ett helhetsgrepp på 
bostadspolitiken för de äldre, säger Clara Lindblom.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 14 nov 2014: 
“Dalta inte med köttindustrin

Den multiresistenta bakterien MRSA har letat sig in i svenska färsk
varudiskar, berättade DN på nyhetsplats i går. Dit lär den tyvärr ha 
kommit för att stanna.

När penicillinets pappa Alexander Fleming på 1920-talet tog emot 
Nobelpriset höjde han ett varningens finger: Människan kommer med 
tiden att stöta på nytt motstånd i kriget mot bakterierna.

Hans sinnrika vapen mot infektionerna har trots det tagits för givet. 
Mot bättre vetande slentrianförskrivs antibiotika. Fortfarande används 
den fel inom sjukvården, och även djurfoder spetsas med olika 
varianter av läkemedlet; i EU och USA står jordbruket för lejonparten 
av förbrukningen.

Överanvändningen sker på bred front och får som effekt att 
bakteriernas evolutionsprocess snabbspolas. Och när en stam till slut 
blivit motståndskraftig går utvecklingen inte att backa tillbaka.

Att bli kvitt bakterierna har visat sig lättare sagt än gjort.

Efter ett nästan hundraårigt övertag håller läkekonsten därför på att 
förlora slaget mot mikroberna. På sjukhusen märks konsekvenserna 
redan.

Dels ökar resistensen dödligheten i sjukdomar som tidigare kunnat 
botas. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, biter inte längre 
antibiotika på tuberkulos i över en tjugondel av alla fall.

Dels ställer de nya bakterierna till det för den övriga vården. 
Behandlingen av cancer medför plötsligt fler risker och 
transplantationer kan leda till svårare komplikationer.

De stickprov från svenska butiker som DN lät Statens 
veterinärmedicinska anstalt undersöka visar att resistenta bakterier 
förekommer i fläskkött från Tyskland och Danmark.

”Obehagligt”, kallar en överläkare på Folkhälsomyndigheten 
bakteriefyndet. Det är det.

Sannolikheten är förvisso liten att infekteras som konsument. Maten är 
inte den stora smittvägen för bakterierna, och hälsoriskerna är 
begränsade.

De stafylokocker fallen gäller behöver inte vara farliga ens för den 
som smittas. En av grisarnas bakterier, CC398, har dock tagit fyra 
danskar av daga.

Infektioner har en tendens att hoppa mellan djur och människa på det 
sättet, och det riktigt obehagliga är att nya faror kan komma plötsligt. 
Resistenshotet behöver mötas med det i åtanke.

Man vet att de allra flesta nya mänskliga infektionssjukdomar har sitt 
ursprung hos djur. Därför är det ren dårskap att antibiotika används så 
energiskt inom köttproduktionen.

Vad kan då göras? Svensk matproduktion råkar vara bäst i klassen, och 
problemen med resistens även inom sjukvården är förhållandevis 
hanterbara.



Men vad ett land gör ensamt har allt mindre betydelse. Bakterier följer 
med hem från weekendresor och kan korsa gränser som fripassagerare 
även hos djur.

De sprids i miljön och återfinns även i avloppet. En lokal åtgärd är 
därför vattenrening.

I praktiken måste greppet vara globalt. WHO var sent ur 
startgroparna och kom först i år med den första stora genomlysningen 
av problemen med resistens. Flera länder, USA till exempel, har 
nyligen börjat skruva åt antibiotikakranen hos köttindustrin.

I EU finns ett förbud mot den rutinmässiga medicineringen. Ändå 
skiftar förbrukningen häftigt mellan länderna. Inom den tyska 
fläskindustrin, som dominerar svensk import, är dosen per kilo kött 
ungefär 15 gånger högre än i Sverige. Och tyskarna är ändå långtifrån 
värst.

EU:s problem är att det daltas för mycket med jordbruket. Medan 
livsmedelsindustrin ålar sig genom lagens kryphål ser myndigheterna 
mellan fingrarna. Subventionerna betalas ut ändå.

Kriget mot bakterierna måste EU:s medlemsländer föra tillsammans. 
Strängare regler för läkemedelsförskrivning är en sak. Den uppgiften 
behöver ländernas vårdprofessioner ta på större allvar.

Att jordbruket, som står under unionens noggranna ombesörjande, har 
en blankocheck på apoteket är svårare att försvara.

Dn 14/11 2014 “

DN 15 nov 2014: 
“Dålig luft i hemmet ett växande hälsohot

De flesta bostäder i Sverige är redan för dåligt ventilerade, och 
risken är att problemen med dålig inomhusluft ökar ytterligare.

Fler kemikalier i hemmen och ett fuktigare klimat ökar behovet av bra 
ventilation. Bara en liten andel av bostäderna i Sverige klarar de 
nuvarande rekommendationerna.

– Troligen står vi inför ett växande problem, säger Magnus Mattsson, 
doktor i inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle.

Att det finns föroreningar i utomhusluften, till exempel vid hårt 
trafikerade vägar eller i närheten av flygplatser, det är de flesta av oss 
fullt medvetna om. Men för många är det också läge att fundera på hur 
det står till med luften inomhus.

Enligt Socialstyrelsen bör ventilationen byta minst hälften av luften i  
ett rum under en timme. Men hela 78 procent av småhusen och hälften 
av flerbostadshusen i  Sverige klarar inte kraven. Boverkets siffror från 
2010 ser något bättre ut än för tjugo år sedan. Men sedan mitten på 
1900-talet har trenden varit att luftomsättningen i bostäderna kraftigt 
försämrats eftersom vi fått tätare och energisnålare hus.

– Det är oroande, dålig ventilation är en hälsorisk för människor och 
det finns stor risk att byggnader skadas, säger Magnus Mattsson, 
teknologie doktor i inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle.

Problemet är enligt honom att samtidigt som vi stängt till och tätat 
husen så har behovet av bra ventilation snarare blivit större.



– I dag vet vi att vi har en mängd emissioner, alltså kemikalier som 
släpper från byggnadsmaterial, färger, möbler, kläder och 
hemelektronik. Vi får i oss ämnena genom direkt inandning och via 
dammpartiklar, säger Magnus Mattsson.

Att vi med stor sannolikhet får ett varmare och fuktigare klimat ökar 
riskerna ytterligare, menar han.

– Dels ökar kemikalieemissionerna vid varm och fuktig luft. Ökad 
fukthalt i byggnader kan lätt leda till mögelangrepp som skadar hus 
och människor. Problemet är redan stort, och jag tror att många fastig
hetsägare får än större problem framöver, säger Magnus Mattsson.

Lotta Hedin /Testfakta

Fakta.
Håll koll på luften

Imma på insidan av fönstren är ett tecken på dålig ventilation. Matos i  
andra rum än köket likaså. Efter en dusch bör imman på 
badrumsspegeln försvinna inom en halvtimme. Muggig fuktig lukt kan 
betyda mögel.

Se till att till- och frånluftsventiler är rena från smuts och damm. På 
boverket.se finns en checklista med kontroller du kan göra själv.

Om du eldar mycket stearinljus i adventstider, vädra ordentligt. När 
ljusen brinner avges partiklar. Ventilationssystemet är i regel inte 
dimensionerat för att ta hand om det. “

DN 15 nov 2014: 
“Chokladbiten är svenskarnas favorit

Center och Lysmelk är svenskarnas favoriter i godispåsen. Det 
visar statistik från företaget Karamellkungen.

– Chokladtrenden har hållit i  sig länge, säger marknadschefen 
Björn Lindgren.

På 1960-talet åt svenskarna mindre än 145 gram godsaker i veckan. 
Nu är vi uppe i 350 gram. Det innebär en ökning från cirka 7 till 17 
kilo per person och år, visar siffror från Jordbruksverket. Svenskar är 
också bland dem som äter mest godis i  hela världen.

Enligt André Persson som skrivit boken ”Godis åt Folket” beror 
landets fascination för godsaker på ett starkt kulturellt arv.

– Redan i slutet av 1800-talet hade vi ett hundratal godisfabriker i 
Sverige. Det kan jämföras med två som då fanns i Finland, säger han.

Skånska sockerbruk såg till att Sverige var självförsörjande på 
socker redan i början av 1900-talet. Den stora tillgången och 
konkurrensen mellan fabrikerna gjorde att sötsaker var billiga och 
såldes överallt, från små kiosker till biografer.

– Efter andra världskriget kom debatten om tandhälsa i gång och idén 
om lördagsgodis föddes. Det gjorde godistraditionen ännu starkare.

En annan avgörande faktor är lanseringen av plockgodis i butikerna i 
mitten av 1980-talet. Butiksexponering, större godispåsar och extrem 
prispress var delar i en skickligt genomförd marknadsstrategi.



När Karamellkungen, som är ett av de dominerande företagen på 
godismarknaden, listar svenskarnas favoriter i godispåsen syns inte 
särskilt stor skillnad från år till år. Choklad är mest populärt och gamla 
godingar som punschpraliner och gräddkola finns kvar bland de mest 
köpta sorterna år efter år.

– Svenskarna har sina godisfavoriter. Vi utvecklar vårt sortiment 
kontinuerligt, men vill ha kvar det som är mest populärt, säger Björn 
Lindgren.

Påsk är den tiden på året vi äter mest godis. På andra plats kommer 
halloween och sedan jul.

Caroline Englund caroline.englund@dn.se

15-i-topp

1. Center
2. Lysmelk
3. Marabou
4. Mini Chokladtoffée
5. Fizzy Bubblegum
6. Colaflaskor
7. Punschpralin
8. Plopp
9. Sura kolanappar
10. Hallonlakritsskalle
11. Vaniljfudge
12. Geléhallon
13. Gräddkola
14. Fruktnappar
15. Banana Skids
Källa: Karamellkungen “

DN 15 nov 2014: 

“80 diakoner vill krossa myter om fattigdom

Klyftorna mellan rika och fattiga blir allt större.
Det menar 80 diakoner i Stockholm som skrivit under ett 

upprop mot den växande fattigdomen som lämnats till 
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Livet leker på bidrag. Den myten vill diakon Catharina Björnstedt 
krossa. Hon är initiativtagare till diakonuppropet mot ”fattigdomen i 
överflödssamhället” som 80 diakoner i Stockholms stift skrivit under 
och som överlämnats till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det är framför allt tre faktorer som gör att människor hamnar i 
fattigdom och blir socialt utslagna: försörjningsstöd, sjukersättning 
och bostadsbrist, enligt Catharina Björnstedt.

– Ersättningsnivåerna har inte höjts på väldigt länge för de som har det 
sämst. De får en så låg ekonomisk ersättning att de inte klarar sig. De 
drar på sig skulder och hamnar i ett ekorrhjul där de betalar av skulder 
och räntor för det lilla pengar de får. Till slut blir det omöjligt.

I sitt jobb träffar hon många människor som lever under svåra 
förhållanden, i fattigdom som är svår att begripa för gemene man, 
berättar Catharina Björnstedt. I uppropet tar hon upp:

○ Ökande sociala klyftor – som ökar fortare i Sverige än i något annat 
OECD-land.
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○ Att Sverige halkat ner från att vara mest jämlika landet i OECD till 
plats nummer 14.

○ Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer 
tredubblades mellan 2004 och 2012.

Situationen leder till att barn i Sverige inte ens få sina basala behov 
tillgodosedda, enligt Catharina Björnstedt.

– Det som är lägsta standard för många blir en omöjlighet för dessa 
barn. Det leder till ett utanförskap som tär på självkänslan, säger hon.

Hoppet är att uppropet ska väcka politikerna.

– Vi vill uppmärksamma dem på att det är så här verkligheten ser ut. 
Våra politiker kanske inte riktigt vet det. Vi har inget intresse av att 
göra oss ovänner med dem utan tanken är att starta en dialog, säger 
Catharina Björnstedt.

Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se “

DN 15 nov 2014: 
“Studenter besvikna på byggplaner

Stockholms studenter är besvikna på den nya majoriteten i 
Stadshuset.

– Vi kan inte se något annat än en ambitionssänkning när det 
gäller studentbostäder, säger SSCO:s ordförande Teo Strömdahl 
Östberg.

Den borgerliga alliansen markanvisade 2010–2014 i snitt 850 
studentbostäder per år. I den rödgrönrosa planerna är målet 700 per år.

– Förväntningarna har varit höga på Socialdemokraterna efter den 
aggressiva valrörelsen. Det är förvånande att minska takten på det 
framtida bostadsbyggandet när det tar upp till fem år att få en 
studentbostad i dag, säger Teo Strömdahl Östberg.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) anser inte att studenterna 
ska oroa sig.

– Alliansens stora problem var inte markanvisningarna utan 
byggandet. Det lyckades bara bygga 168 studentlägenheter på fyra år. 
Vår ambition är att bygga 600 per år, ambitionsnivån är alltså högre, 
säger han.

Hur ska ni lyckas där alliansen misslyckades?

– Två saker: vi ska använda allmännyttan mer aktivt och vi ska ändra 
markpolitiken. De borgerliga partiernas markpolitik gick ut på att 
alltid få ut största möjliga krona per kvadratmeter. Vi vill vrida om den 
till mer tomträtt och bygga fler student- och hyreslägenheter.
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Förlorar inte Stockholm i så fall en viktig inkomstkälla?

– Det kommer att ge mindre exploateringsintäkter, men det handlar ju 
om vilken stad man vill bygga, säger Roger Mogert.

Teo Strömdahl Östberg är inte helt trygg med svaret.

– Det låter jättebra, men vi kan inte tro på något annat än de siffror vi 
faktiskt ser i budgeten och det är en ambitionssänkning.

SSCO anser att staden kan ge en större rabatt på tomträttsavgiften än 
alliansens 50 procent till de bolag som bygger studentbostäder. Teo 
Strömdahl Östberg oroar sig även för hyrorna, även i allmännyttan. 
För de studentbostäder som Svenska Bostäder har byggt i Norra 
Djurgårdsstaden är hyran 6 600 kronor i månaden för ettor på 27 
kvadratmeter.

– Det är pinsamt högt. Sätter vi de hyrorna i relation till studiemedlet, 
som ligger på 9 004 kronor i månaden, krävs det att studenten ska 
kunna lägga över 70 procent av inkomsten på hyror. Det här signalerar 
tydligt att Stockholm inte är en stad för alla att kunna studera i, säger 
Teo Strömdahl Östberg.

SSCO ser dock några glädjande besked i budgeten. Till exempel 
kompiskontrakt och planerna på att se över ungas och studenters 
inkomstkrav för hyresrätter.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “

DN 17 nov 2014: 
“Priset på livsmedel lägre i dag än 1993

Köttbullar, fiskgratäng, kyckling och flingor. Det är exempel på 
livsmedel som är billigare i dag jämfört med för 20 år sedan. 
Konsumentföreningen Stockholm har jämfört ett annonsblad från 
1993 med dagens priser – och resultatet blev oväntat.

Konsumentföreningen Stockholm har utifrån ett annonsblad från 
Konsum daterat 1993 gjort en jämförelse av matpriserna då och nu. 
Hälften av varorna är billigare, eller har samma pris, som för 20 år 
sedan.

– Det finns många olika förklaringar. Dels har vi gått med i EU, då 
blev konkurrensen mycket hårdare. Sedan kom en momssänkning 
1996 och så har det skett en jättestor rationalisering överallt, säger 
Louise Ungerth på Konsumentföreningen Stockholm.

Stormarknaderna har ökat och har tillsammans med lågprishandel 
som Lidl och Netto ökat konkurrensen på marknaden. Produktiviteten 
är högre i både jordbruket och industrin och datakassor, automatiska 
ordersystem och självscanning har lett till effektivisering och 
rationalisering. Handeln har också utvecklat egna varumärken som har 
satt press på övriga leverantörer att sänka priserna, enligt 
Konsumentföreningen.

Framför allt är det kyckling, kött och chark som blivit billigare, men 
också andra varor, som torskfilé, viss pasta, potatismos och tvätt
medel.

Inflationen har sedan 1993 ökat med 29 procent och svenskarnas 
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disponibla inkomst med 45 procent. Det är inte inräknat i 
undersökningen, vilket gör att många varor i själva verket är mycket 
billigare.

– Vi lägger mindre av vår disponibla inkomst på livsmedel nu. Hur det 
blir i framtiden är svårt att sia om, men jag tycker det är konstigt att 
det är så låga priser på charkprodukter. Jag tror att de måste bli 
dyrare. De betalar inte sina kostnader ordentligt.

Ost är ett exempel på livsmedel som är dyrare nu, i jämförelsen.
– Ostarna vi har i dag är mer lagrade än de var förr i tiden. Det finns 
också många fler att välja på, säger Louise Ungerth.

Konsumentföreningen Stockholm gjorde en motsvarande jämförelse 
för tre år sedan med liknande resultat som i dag.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se

Fakta.
Matpriser då och nu
Frysta köttbullar
1993: 39,80 2014: 38:50
Fiskgratäng med dillsås
1993: 36:80 2014: 31:95
Färsk kyckling
1993: 47:50 2014: 42:40
Russin
1993: 5:90 2014: 14:95
Grevéost
1993: 67/kg 2014: 94/kg
Pasta
1993: 15:90 2014: 13:50 “

DN 17 nov 2014: 

“Prispressen på olja väntas fortsätta

Oljepriset är nere på sin lägsta nivå på fyra år och någon uppgång 
finns inte i sikte, konstaterar internationella energimyndigheten 
IEA. Är det bra eller dåligt? Det beror på vem man frågar. För 
oljeimporterande länder som är på väg ur en skuldkris ger låga 
oljepriser ett välkommet bidrag. Men oljeberoende länder som 
Ryssland lider svårt av förlorade intäkter.

Analys
Sedan juni har priset på ett fat olja sjunkit med 30 procent. Priset är nu 
under 80 dollar per fat, det lägsta sedan 2010. I fredags konstaterade 
IEA att någon prisuppgång inte är i sikte. Efterfrågan är fortfarande 
svag, samtidigt som utbudet har fått en skjuts, bland annat till följd av 
USA:s produktion av skifferolja.

För länder med hög energikonsumtion som är beroende av import av 
olja är det goda nyheter. Hit hör exempelvis länderna i Europa som är 
på väg att kravla sig ur en djup finanskris. USA gynnas dubbelt. 
Samtidigt som deras energiberoende från omvärlden minskar kan 
konsumenter och företag dra nytta av de lägre energikostnaderna. 
Också i Kina kan politikerna glädjas. I ett läge med sjunkande 
fastighetspriser och lägre investeringar kan ett lågt oljepris ge 
välkommen stimulans.

Men om somliga jublar är minerna dystrare hos de oljeproducerande 
länderna, varav många finns i Mellanöstern. Här finns visserligen 
länder som Saudiarabien och Kuwait som har kunnat samla på sig 
stora valutareserver och kan dämpa effekterna av en nedgång i priset. 
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Men ett krigshärjat land som Irak lider av stora ekonomiska problem 
och drabbas tungt. Det gör också Ryssland, som förutom oljepriset 
också brottas med sanktioner från väst. Nu spekuleras det i att 
oljeländernas samarbetsorganisation Opec ska besluta om minskat 
utbud av olja när de möts i slutet av månaden. Men frågan är om 
mäktiga Saudiarabien tycker det är värt det. Nedgången i produktion 
kan öka priset tillräckligt för att kompensera för den minskade 
exporten.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “

DN 19 nov 2014: 
“Fler får hjälp hos Frälsningsarmén

Romer från Rumänien som får mindre pengar i kopparna. 
Universitetsutbildade som jobbar svart som byggarbetare. Antalet 
hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare har 
tredubblats på Frälsningsarméns sociala center i Hornstull.

Det är eftermiddag på centret. Ur högtalarna spelas kristna låtar på 
flera olika språk. Ett gäng unga killar trängs vid datorerna, Facebookar 
och tittar på musikvideor på Youtube. Gästerna är trötta och kalla. 
Maria, 37, står i en nytvättad tröja och äter soppa vid disken.

– Det är skönt att få komma hit och umgås. Det är tufft att vara själv 
och kvinna. Man är ofta rädd. Och man saknar sin familj hemma. Men 
det är värt det, pengarna jag tjänar här försörjer både min syster och 
min mamma, säger Maria.

Hon ler ett leende som endast visar två framtänder. Hon är rom från 
Rumänien. Hon har bott i tält i nio år i Stockholms förorter. Hon säger 
att hon är glad och tacksam över att få vara i Sverige. Här bor hon tio 
månader per år. Går runt på olika pendeltåg och tunnelbanor, med ett 
foto i handen. På fotot syns hennes dotter, hon är 16 år och bor i 
Rumänien med Marias mamma.

– Min dotter läser på gymnasiet och försöker lära sig svenska. Om två 
år, när hon är 18, ska jag ta med henne till Sverige, säger Maria.

Hon berättar att hennes grupp har blivit större under det senaste året 
och att det har lett till mindre pengar i koppen.
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I våras delade Frälsningsarméns sociala center i Hornstull upp sin 
verksamhet. På förmiddagen är gäster med svenskt medborgarskap 
välkomna och på eftermiddagarna är EU-migranter och 
tredjelandsmedborgare välkomna. Resultatet efter uppdelningen blev 
lyckat, de kunde ta emot fler gäster, från 100 personer till 300 per dag. 
I huset talas nu tolv språk, två dialekter av romani chib och tre 
afrikanska dialekter.

– Det fanns en ny kategori hemlösa i Stockholm. Vi visste inte hur vi 
skulle kunna hjälpa dem och det växte fram en frustration hos 
personalen. Vi som arbetade då visste till exempel allt om socialen, 
men inget om hur man söker asyl. Vi behövde ta in ny kunskap för att 
kunna möta deras behov och dela upp det så att vi kunde fokusera 
enskilt på grupperna, säger Carolina Nilsson, som är verksamhetschef.

Finns det inget som känns konstigt med att dela upp 
verksamheten så här?

– Jo, vi funderade och testade väldigt många alternativ men kom fram 
till att detta var det bästa. Nu vet vi att det är olika grupper med olika 
behov och det leder till olika stämningar. På förmiddagen är det 
lugnare, då kommer ofta gäster som vill vila efter nätter ute och bara 
vara. På eftermiddagen är det mer liv och rörelse, säger Carolina 
Nilsson.

Maria är som rom från Rumänien en del av den största gruppen 
gäster på centret. Larisa Lacatus är verksamhetschef för 
eftermiddagscenter. Även hon är rom och från Rumänien.

– Det är viktigt för den här gruppen att de får känna sig väl bemötta, 
att vi förstår deras kultur. Romer är en grupp som ofta exkluderats och 
det har resulterat i att de har taggarna utåt. Därför är det viktigt att de 
ska känna att de blir välkomna. En sådan enkel sak som att ge en 
romsk kvinna en svart skjorta kan göra henne väldigt ledsen. Inom 
romsk kultur bärs endast färgen svart när man är i sorg, säger Larisa 
Lacatus.

Hon berättar att det är viktigt för besökarna att se att personalen har 
olika ursprung och pratar olika språk för att känna sig mer 
inkluderade.

– Nu när de har blivit mer bekväma har de börjat prata om problem 
som vi inte visste om tidigare. Kvinnorna får förtroende för oss, de 
berättar att de mår dåligt, att de lever utanför samhället och att de inte 
syns. Sedan försöker vi hjälpa dem så gott det går. Bara det att vi 
pratar samma språk gör det lättare för dem att öppna upp sig och våga 
berätta, säger Larisa Lacatus.

Mannen som sitter bredvid och dricker kaffe har en 
universitetsexamen. Han är från Tunisien och kom till Sverige för att 
få ta del av den svenska drömmen. Han säger att han har haft tur. Han 
har fått ett jobb och någonstans att bo. I en av Stockholms förorter 
sover han på en pappkartong med en handduk som filt. Som 
byggnadsarbetare arbetar han utan kontrakt och utan rättigheter. Han 
är i landet illegalt.

– Välkommen till Sverige. Det finns en väldigt stor kompetens på våra 
gator, säger Carolina Nilsson.

Mannen är en tredjelandsmedborgare, en del av en grupp som aldrig 
syns, som ofta reser själva och hamnar i depression.

– Det viktigaste för oss är att vi ska få dem att känna sig välkomna. De 
kommer hit för att få prata med någon, att få bli sedda, för att få 
umgås. De är ofta väldigt ensamma. För oss var det viktigt att 
strukturera om vår verksamhet så att vi kunde möta dessa nya gruppers 
behov, säger Carolina Nilsson.

Fotnot: Maria heter egentligen något annat.

Frida Nygren frida.nygren@dn.se “
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DN 20 nov 2014: 
“Superbär och morgongymnastik

Många vill hinna mycket. Den välorganiserade hinner mer. Vad 
är problemet?

Mitt kvällsjag leker ibland med tanken att gå upp en timme tidigare på 
morgonen. Mitt kvällsjag ser framför sig hur jag mjukt glider över från 
sömn till vakenhet, knäpper på P2 medan resten av världen fortfarande 
är tyst. Jag kliver upp och gör några gymnastiska övningar, för styrka 
och smidighet, innan jag går till kylskåpet och häller upp ett litet glas 
färskpressad juice. I kvällens vision av nästa morgon hinner jag sedan 
både ge håret en fuktgivande inpackning och ”avlägsna döda 
hudceller” med min exklusiva scrubkräm av rörsocker och ingefära.

Efter duschen är det dags att slå om till P1 och börja närma sig världen 
utanför. Med upphöjt lugn lyssnar jag på de mot-väggen-ställda 
politikerna och rapporterna om elände och epidemier. Yoghurten 
toppas med superbär, nötter och krossade linfrön. Mat för den som vet 
att både njuta och vara snäll mot kroppen.

När det en stund senare är dags att gå ut genom dörren är blusen 
struken, skorna putsade och jag vet precis vad jag ska skriva om, 
denna alldeles vanliga men ändå speciella dag. Jag ser framför mig hur 
jag går genom dagen insvept i min morgon, vänlig, bestämd och 
mycket effektiv.

Skrivbordet är prydligt. Jag läser och svarar på mejl vid bestämda 
tidpunkter. Närvaron på sociala medier är strikt begränsad till det som 
har med jobbet att göra. Tidigare än vanligt är dagens beting avklarat 
och jag har tid att ge mig ut i löparspåret med en podd i öronen innan 
kvällens sociala aktiviteter tar vid. Hemkommen kryper jag upp i 

soffan med en kopp te och läser essäer i tre kvart. Nedvarvning och 
intellektuell stimulans på samma gång. Trött och nöjd går jag till sängs 
före midnatt, sover gott med rent samvete och vaknar i ottan, utvilad 
och förväntansfull.

Men mitt morgonjag vägrar gå mitt kvällsjag till mötes. Ovarligt 
snoozebehandlar jag mina tre väckarklockor innan jag slutligen vaknar 
på riktigt, i panik rusar upp och vrider på duschen. Står kvar för länge 
under de varma strålarna i hopp om att slippa möta resten av dagen. 
Det lite fräna pulverkaffet skapar något slags kontakt mellan mig och 
verkligheten och jag ögnar igenom morgontidningarna till sockrigt 
müsli och mellanmjölk. Väl på jobbet går halva förmiddagen åt till att 
bli människa igen.

I tisdags fick jag anledning att återigen begrunda diskrepansen mellan 
vision och verklighet. Veckans avsnitt av radioprogrammet ”Kropp 
och själ” hade titeln ”Den effektiva människan”. Det var som gjort för 
att lugna och bekräfta sådana som mig.

Ett inslag handlade om 5AM-klubben och dess svenska 
förgrundsgestalt Dorotea Pettersson. Att gå upp en timme tidigare är 
nyckeln till ett framgångsrikt liv. Då hinner man träna, skaffa sig lite 
själslig inspiration och planera dagen. I ett annat inslag testar reportern 
att kartlägga hur han använder sin tid för att därefter strukturera om 
dagen med hjälp av halvtimmeslånga moduler.

Vansinnigt, eller hur?

Ja, de inbjudna gästerna ifrågasatte som väntat denna vår tids 
effektivitetshets. Vad är syftet, vad är målet? Vad är det vi måste hinna 
göra innan vi dör? Bra fråga! Kanske handlar det om att fylla tiden 
med så många aktiviteter att vi inte hinner tänka efter, inte hinner 



reflektera över vart vi är på väg. Filosofen sa att vi har bytt ut gamla 
tiders auktoritetstro mot självdisciplinens slaveri. Ah, den gillar jag: 
Jag är i alla fall ingen slav, åtminstone inte under självdisciplinen.

Men, tyvärr, jag är heller ingen motståndsrörelse. ”Den effektiva 
människan” är inte ett virus som håller på att ta över våra kroppar och 
samhällen. Många vill hinna mycket. Den morgontidiga och 
välorganiserade får tid till mer. Vad är problemet?

Och vilken tur att det finns supermänniskor, sådana som inte behöver 
sova mer än fyra timmar per natt. Människor som ägnar livets alla 
vakna timmar åt att forska fram cancermediciner, bygga 
företagsimperier, förändra sitt lands politiska inriktning, skriva 
vidunderliga romaner eller förfina sitt violinspel. Lingonet på grädden 
på moset är de som dessutom har blomstrande äktenskap, klassisk 
bildning, vackra anletsdrag och som besitter talets gåva.

Världen vore fattigare utan dessa superbär till människor.

Men för oss som inte är några supermänniskor tror jag att livet 
framlevs bäst i en mix av effektivitet, avkoppling och kaos. Det första 
för att få något gjort utan att det tar hela dagen. Det andra för att kunna 
tänka och vara närvarande i de viktigaste relationerna. Det tredje för 
att inte bli alltför självbelåten. Utmaningen är att hitta balansen.

Själv ska jag i alla fall gå upp när klockan ringer i morgon.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

DN 20 nov 2014: 

“ Baylan får kritik från fackligt håll

Samtal pågår just nu mellan regeringen och branschens aktörer 
om energifrågan. Ansvariga ministern Ibrahim Baylan (S) vill att 
en kommission ska börja arbeta efter årsskiftet. Men facket IF 
Metall varnar för att det redan har uppstått låsningar.

– Det är djupt olyckligt, säger Metallbasen Anders Ferbe.

Det har blivit Ibrahim Baylans uppgift att försöka desarmera en 
historisk stötesten i svensk politik: kärnkraften. Vägen går över en 
blocköverskridande energikommission som Stefan Löfven aviserade 
redan i regeringsförklaringen. Som förberedelse träffar energi
ministern denna vecka såväl forskare och miljöorganisationer som 
industriföreträdare och fack för att höra hur de ser på Sveriges 
framtida energibehov.

Det finns enligt Baylan några synpunkter som återkommer under 
samtalen oavsett syn på kärnkraften.

– Alla är angelägna om att vi kan trygga energiförsörjningen till 
konkurrenskraftiga priser. Nästan alla förutsätter också att det blir mer 
förnybar energi i systemet.

Steget från storskalig produktion till småskalig, och från reglerbara 
källor till vind och sol ställer nya krav på elnätet. Det är i sådana här 
termer energiministern vill att frågorna ska diskuteras, i stället för att 
man fastnar i den infekterade kärnkraftsfrågan.
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– Det här får inte bara bli en diskussion om ja eller nej till kärnkraften, 
säger Baylan.

Företrädare för fack och företag, som bägge månar om industrins 
tillgång till billig energi, berömmer initiativet till förberedande samtal. 
Samtidigt varnar de samstämmigt för att regeringen, och i synnerhet 
miljöpartisterna, har tagit alltför stark ställning mot kärnkraften. En av 
dem som har träffat energiministern är IF Metalls ordförande Anders 
Ferbe.

– Det är djupt olyckligt att man låser fast diskussionen runt energislag. 
Jag skulle vilja att kommissionen arbetar helt förutsättningslöst. Om 
man ska nå en bred samsyn får man inte vara låst vid en viss riktning, 
säger Ferbe.

Ibrahim Baylan uppger att han planerar för en parlamentarisk 
kommission som startar sitt arbete i månadsskiftet januari-februari.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se

Fakta. Energipolitiken

Kärnkraften ska fasas ut och ersättas med förnybar energi, enligt en 
överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP.

Den borgerliga alliansen gjorde upp om att gamla reaktorer får ersättas 
med nya.

Dn “

DN 20 nov 2014:

“ Julgranskampen tätnar

Plastgran, ädelgran eller rödgran. Kampen om vilken typ av 
julträd som ska pryda de svenska hemmen tätnar. Konsumenterna 
är inte överens om vilken gran som är bäst, visar en ny 
undersökning.

Åtta av tio svenskar planerar att ha en julgran hemma i år, visar en 
undersökning som bygg- och trädgårdskedjan Hornbach har gjort 
bland sina kunder. Av de drygt 800 tillfrågade föredrar 27 procent 
plastgran. Bland dem som vill lägga klapparna under en riktig gran 
står valet mellan ädelgran och rödgran.

Rödgranen har tidigare dominerat den svenska marknaden men de 
senaste tio åren har den något större ädelgranen utmanat.

Ädelgranen är något dyrare än rödgranen men priset är inte det som 
avgör valet, enligt kunderna.

De som väljer den klassiska rödgranen gör det på grund av tradition, 
doft och att de gillar utseendet medan de som väljer ädelgran i första 
hand gör det för att de tycker att den är snyggare och barrar mindre.

– Ädelgranen ser mer ut som granarnas gran och det är den typen av 
gran vi ser i amerikansk reklam och filmer. Det tror jag påverkar 
konsumenterna, säger Weronica Lundgren, marknadschef på 
Hornbach.
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Även Anna Benson från företaget Smålandsgran, som säljer julgranar 
på nätet, märker av trenden.

– Vi vänder oss till konsumenter i Stockholm och där är det faktiskt 
kungsgran (som är en ädelgran) som dominerar. Jag tror att det beror 
på att den doftar mindre och är mer allergivänlig än rödgranen. Den 
håller också längre, vi brukar säga att den kan stå till midsommar. Men 
vill man ha en julgran som doftar skog och barr ska man välja rödgran.

En annan grantrend som Anna Benson ser är att många byter 
julgransfoten mot en korg. Korgen fylls sedan med exempelvis stenar.

Ungefär en av tio tycker att granen ska kläs redan första advent men de 
allra flesta vill vänta till dagen före julafton. Nästan åtta av tio tycker 
att granen ska kläs traditionellt. Det vill säga i färgerna rött, silver och 
guld.

Caroline Englund caroline.englund@dn.se “

DN 20 nov 2014: 
“Pensionärer växande grupp bland hemlösa

Allt fler äldre blir hemlösa i Stockholm. På Stadsmissionens 
Bostället på Södermalm är drygt var tionde besökare på 
akutboendet äldre än 60 år, på stödboendet är det var fjärde.

– Det är ännu inget stort antal personer, men det är trenden vi 
är ute efter, en tidig varning, säger Marika Markovits.

I dag presenterar Stadsmissionen rapporten ”Hemlös 2014” i 
riksdagen. Länge var deras insatser för äldre i första hand riktade mot 
att skapa gemenskap och bryta social isolering. Nu handlar allt mer om 
att hjälpa människor med grundläggande frågor som mat, hyra och 
vård.

– Jag har lärt mig genom åren att när mina medarbetare på golvet ser 
trender så landar de i politiken efter några år. Den här begynnande 
trenden rör människor som inte har några andra problem än fattigdom, 
säger Marika Markovits, direktor på Stockholms stadsmission.

Redan för några år sedan, påpekar hon, såg medarbetare i Stockholms 
stads socialtjänst en signifikant grupp äldre hemlösa, en hemlöshet de 
inte kom ur.

När äldre blir utan bostad tenderar de att fastna i utanförskap. En 
dubbelt så stor andel bland de äldre i Socialstyrelsens senaste 
undersökning, hela 60 procent, har varit hemlös i mer än fyra år. Inte 
mindre än 25 procent har varit hemlösa i längre än tio år.

– På Bostället dök det i somras upp en helt ny grupp, äldre kvinnor 
som helt plötsligt stod på vår tröskel. De tillhör inte dem som har suttit 
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på en parkbänk i 20 år, alla har en individuell historia men alla har låg 
pension, säger Marika Markovits.

Stadsmissionens bedömning är att antalet äldre i hemlöshet riskerar 
att stiga under de närmaste fem åren. Det kommer i första hand att 
drabba äldre med knapp pension, men även flyktingar som inte lyckats 
etablera sig i det svenska samhället.

I dag lever 1 500 personer som är över 65 år i hemlöshet i Sverige, 
visar Socialstyrelsens kartläggning från 2011. I Stockholms stad fanns 
2012 151 personer över 65 år i hemlöshet, enligt stadens regelbundna 
undersökning. Två år tidigare var siffran 133.

– I storstadsregionerna har kostnaderna för mat och bostäder ökat. 
Äldre tenderar att välja bort mat, de slutar använda frysen och sparar 
el, de skär bort mer och mer av sitt liv. De lever isolerat och det ökar 
risken för hemlöshet. De har bristande nätverk, det finns många äldre 
som inte har så många anhöriga och många som har bristande kontakt 
med sina barn, säger Marika Markovits.

Allt fler äldre i Sverige lever under mycket begränsade ekonomiska 
villkor när de går i pension. Det gäller inte minst kvinnor födda på 
1930- och 1940-talen som stått utanför arbetsmarknaden och som på 
grund av detta får en mycket låg ersättning när de går i pension, men i 
växande utsträckning också nyligen invandrade människor som på 
grund av svårigheter att hitta egen försörjning får räkna med en 
mycket låg pension.

Den statliga Pensionsåldersutredningen presenterade för några år 
sedan en prognos som visar att andelen pensionärer med låg 
ekonomisk standard förväntas öka kontinuerligt ända fram till år 2060.

Vi måste tänka efter före, menar Marita Markovits.

– I det långa perspektivet kan vi få en boom av hemlösa pensionärer. 
Bland yngre är det stora grupper som har otrygga jobb, utan 
kollektivavtal och avsättningar till tilläggspension. Anhöriginvandrare 
– som är utanför systemet – kan hamna i fritt fall om det blir en kris i 
familjen och de upplevs som en belastning, säger hon.

Vad behöver göras, tycker ni?

– Det borde vara en självklarhet att socialtjänsten bedömer alla 
pensionärer som pensionärer. Så är det inte i dag, missbrukare får 
ingen biståndsbedömning, ingen tittar på om de har rätt till 
demensboende eller färdtjänst, säger Marika Markovits.

Sverige och Stockholms stad måste börja tänka förebyggande, menar 
hon.

– Om folkpensionen i Sverige ska vara väldigt låg så måste vi göra 
något åt bostadsförsörjningen. Den som har låg folkpension och en 
betalningsanmärkning får inget hyreskontrakt.

Hon tror inte att den svenska visionen – om att inte ha särskilda 
bostäder för fattiga människor – är hållbar längre när EU:s regelverk 
tvingar allmännyttan till marknadsmässiga hyror.

– I Europa jobbar man mer med social housing. Det är med sorg i 
hjärtat jag säger det men vi skulle kunna göra en del av allmännyttan 
till social housing, säger Marika Markovits.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 20 nov 2014: 

“Fetare stockholmare framtida 
diabeteschock

Var fjärde man och var femte kvinna i Stockholms län kommer att 
få diabetes under sin livstid visar en ny studie. Främst för att 
stockholmarna blir fetare och fetare.

– Det är en tickande bomb som vi har underskattat, säger Sofia 
Carlsson, forskare vid Karolinska institutet.

Studien från landstingets Cent-rum för epidemiologi och 
samhällsmedicin som presenteras i dag är en oroande larmsignal att 
diabetesboomen bara fortsätter.

– Vi hade inte förväntat oss att livstidsrisken för diabetes skulle vara så 
hög. Man har underskattat problemet i Sverige och trott att vi har varit 
förskonade från skenande diabetesförekomst som i USA eller 
Storbritannien. Men så är det inte alls, säger forskaren Sofia Carlsson 
vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Med hjälp av folkhälsoenkäter från 1990 kan forskarna slå fast att 
andelen diabetessjuka har fördubblats i länet på bara tjugo år. 2010 
hade 4,6 procent av den vuxna befolkningen en diabetesdiagnos 
jämfört med endast 2,7 procent 1990.

– Det är en direkt följd av att folk blir fetare och fetare. Den absolut 
kraftigaste riskfaktorn för typ 2 diabetes är övervikt. Övervikt och 
diabetes går hand i hand, säger Sofia Carlsson.

Förekomsten av fetma i Stockholms län har också fördubblats på 
tjugo år. I dag är var tionde person fet, det vill säga har ett BMI över 
30. Fler män är överviktiga vilket även kan förklara att fler män 
drabbas av diabetes.

– Män är också oftare bukfeta, vilket är den farligaste fetman. Även 
utrikesfödda har en högre diabetesprevalens vilket tros bero på 
livsstilsfaktorer, säger Sofia Carlsson.

Diabetes- och fetmaboomen oroar forskarna och är en verklig 
utmaning för vården i framtiden.

– Det är jätteallvarligt. Dels för individen eftersom det förkortar livet 
med flera år, dels för att det kostar jättemycket för samhället. Diabetes 
leder till många allvarliga följdsjukdomar och diabetespersoner är 
vårdkrävande. De flesta är i arbetsför ålder vilket leder till ökade 
kostnader för sjukskrivningar.

Nu ska forskarna fördjupa studien och försöka räkna ut hur 
diabetesförekomsten kommer att utvecklas de kommande 30 åren i 
länet om övervikten fortsätter att öka.

– Tyvärr finns det inget alls som tyder på att det stannar av. 
Läkemedelsförskrivningen för diabetes ökar kraftigt för varje år i 
landet. Och även om man får stopp på övervikten kommer diabetes att 
öka ändå eftersom vi får en allt större andel äldre människor och 
prevalensen stiger kraftigt med ålder.



Det enda som kan hejda utvecklingen är en rejäl bantningskur för hela 
befolkningen.

– Ska vi kunna göra något åt det här så måste folk gå ned i vikt. Och 
hur man ska åstadkomma detta är den riktigt svåra frågan. Vi kommer 
fortsätta att noga bevaka diabetesförekomsten i länet, säger Sofia 
Carlsson.

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se

Fakta. Diabetes

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och kan bland annat 
ge allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och stroke.

Typ 1 diabetes drabbar framför allt barn och den vanligaste diabetes 
typ 2 utvecklas i vuxen ålder och hör ihop med övervikt och 
stillasittande levnadsvanor. “

DN 23 nov 2014:
“ Mäklarens hemlighet – svulstiga 
språkpiruetter

Exklusivt och gränslöst vackert. Exceptionellt och representativt. 
Townhousekänsla. Mäklarsvenskan drar ögonen till bostads
annonsen – men får den oss att öppna plånboken? 
Kulturmagasinet omfamnade bostadsknarkandet och gick på 
novembervisning.

Jag är inte ensam om att läsa bostadsannonserna, trots att jag bott på 
samma adress i mer än tjugo år och absolut inte har några planer på att 
flytta. Jag är ingen hemnetknarkare, men ser jag en bostadsbilaga 
bläddrar jag i den, och går jag förbi en bank eller ett mäklarkontor har 
jag svårt att inte sakta in på stegen samtidigt som jag sveper med 
blicken över villorna och bostadsrätterna. Och går det inte längre än så 
vet jag att jag snart kan öka takten och komma vidare, men börjar jag 
läsa objektsbeskrivningarna är jag fast. Fast i mäklarsvenskan.

”I ett av stadens mest exklusiva kvarter erbjuds en gränslöst vacker 
våning med en sällsynt lyckad kombination av nationalromantiskt 
original och exceptionellt modern inredning. Planlösningens intention 
ger ett exklusivt boende med representativa delar av högsta 
internationella klass”.

I mäklarsvenskan räcker det inte med ett ensamt adjektiv, det måste 
också förstärkas. Våningen är inte bara vacker utan gränslöst vacker 
och inredningen är exceptionellt modern till skillnad från andra bara 
ordinärt moderna inredningar. Andra meningens inledning är värd ett 
särskilt omnämnande. Det är troligt att arkitekten hade en intention 
med sin planlösning 1912 däremot är det knappast möjligt för en 
planlösning att ha en intention. Men ska man få spekulanterna att 
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bjuda över utgångspriset, 12 825 000 kronor, är grammatiken inte 
vapnet.

”Elegant hörnvåning signerad anno 1909” lockar en annan mäklare 
med.

Signerad? Vad är det för fel på byggd? Eller kanske uppförd om man 
nu vill sätta guldkant på rubriken? Och så detta anno…

Ett annat sätt att motivera priset är att fila på de territoriella gränserna 
så att lägenheten hamnar i en attraktivare stadsdel än där den hör 
hemma. Och skulle inte det räcka kan man göra som den här mäklaren 
med en vindsvåning för 12 miljoner:

”Ett penthouse på Göteborgs kortaste paradgata”.

Jag tror det kommer som en överraskning för alla göteborgare att det 
finns fler paradgator än Avenyn. Man kan fråga sig vilka de andra är 
när nu den kortaste är upptagen: den bredaste, rakaste, senast 
asfalterade?

Förutom att vara bitvis obegriplig har mäklarsvenskan ett annat 
framträdande drag: den är ålderdomlig. Dessutom gärna med ett stänk 
kanslisvenska på toppen. Och kanske fungerar det om man ska sälja en 
lägenhet från slutet av 1800-talet. Men när en Wingårdhs-ritad villa 
byggd 2000 innehåller en beskrivning som ”Den med nedsänkta 
spotlights upplysta uppfarten…” blir det Grönköpings Veckoblad.

Att exemplen här tar upp dyra villor och lägenheter beror på att det i 
allmänhet finns en direkt relation mellan priset och mäklarnas 
formuleringsiver. Men även mindre lägenheter kan få en släng av 

genren, som den 2:a med kök, där rummens placering – inte helt 
oväntat bredvid varandra, med en dörröppning mellan – beskrivs som 
en ”magnifik enfilade”.

Jag bestämmer mig för att gå på några visningar för att se och 
uppleva exklusiviteten på plats. Först en inredd vind vid 
Carlanderplatsen.

Huset är byggt 1927 och lika massivt som pampigt. Takvåningar är 
problematiska och det är spännande att på plats uppleva mäklarnas 
försök att skriva sig runt en opraktisk kompromiss. ”Vardagsrummet 
har stora sociala ytor som naturligt avgränsas av två murstockar. Här 
är det bara fantasin som sätter stopp för hur man vill anpassa sitt 
boende”. Att det är just murstockarna som sätter stopp, inte fantasin, 
blir uppenbart så fort man kliver över tröskeln.

Samma sak med den ”strategiskt placerade braskaminen”. Mitt i 
rummet intill den stora skorstensstocken. Var annars? Sedan är det 
takbjälkarna som beskrivs som ”trivsamma”, vilket kan vara 
världspremiär för det ordparet. Lika många som i ett plockepinn, och 
oroligt spretande åt alla håll ovanför huvudet. Att det står en flygel 
med öppet lock i ett hörn av vardagsrummet förstärker också känslan 
av uppställningsplats för diverse möblemang.

Sedan till gamla Musikkonservatoriet på Ekmansgatan, nu ombyggt 
och uppdelat på tio lägenheter.

”Townhousekänsla” kallas det på Hemnet. Alla sammansättningar med 
–känsla gör det svårt att befria sig från tanken på galonsoffa med 
skinnkänsla. Att ”Köket ligger i etage mot vardagsrummet”, innebär 
dels att man har en stor trappa mitt i lägenheten, dels att ”volymen och 
känslan” som det höga taket ger bara gäller halva lägenheten. 



”Välbevarad parkett” är det nog bara i vardagsrummet. Resten ser ut 
som nylagd stavparkett. På hemnetbilderna kunde man märka en 
ambition att skapa personlighet, bland annat genom att ett par 
mjukisbyxor slängts över ryggen på en Bruno Mathsson-Eva i ett av 
sovrummen. På visningen är byxorna borta. Uteplatsen ”med 
tillhörande privat trädgård” är på bilden inbjudande uppdukad med 
fyra dry martini i solljuset men ger ett annat intryck i 
novembermörkret. Framförallt blir man fundersam när man läser 
meningen nästan allra längst ner på sidan: ”Det finns en byggrätt på 
tomten väster om huset”. När den tomten bebyggs ryker förmodligen 
all eftermiddags- och kvällssol och den ”privata trädgården” känns nog 
allt annat än privat.

Sista stoppet blir Carl Grimbergsgatan. Fastigheten ligger i stadsdelen 
Annedal, men har av mäklaren placerats i det tjusigare Vasastan, och 
beskrivs som ”ståtlig”, men är i själva verket uppförd 1883 som 
arbetarbostad i bostadsnödens Göteborg, där ståten var mycket 
avlägsen. Också detta är en vindsvåning, men här har man nöjt sig 
med ”synliga takbjälkar” – kanske vill man inte upprepa ”rustikt” fler 
gånger – och om man lägger ihop ”ett hem för dig som söker något 
utöver det vanliga” med att det går ”alldeles utmärkt att återställa till 
originalplanlösningen” så är det bara ett steg från att bifoga 
telefonnumret till en byggfirma i prospektet.

I sin kandidatuppsats ”Generösa sällskapsytor eller ljusinsläpp från 
höga fönster” jämför Kristina Ekman Larsson ett antal annonser från 
Göteborg och Stockholm där hon konstaterar att mäklarspråket är en 
särskild genre med bestämd struktur och egna koder. Generellt gäller 
att texterna bara lyfter fram egenskaper som kan upplevas som 
positiva. Balkonger förekommer till exempel aldrig i norr eller öster, 
bara i söder och väster. Läget anges sällan mätbart utan oftast i uttryck 
som ”ett stenkast från”, ”gångavstånd till” eller ”i hjärtat av” och 
gärna i relation till en plats som ska upplevas som positivt laddad, 
”Mosebacke torg”, ”Götaplatsen” eller ”Slottsskogen”. Är det långt till 

centrum kan man alltid skriva att området är ”populärt” och är det inte 
ens med på kartan är ”lugnt” en livlina.

När det gäller planering och interiör är sammansättningar med prefixet 
väl- dominerande: våningen är ”välplanerad” eller ”välskött” och 
föreningen ”välmående”. Är lägenheten inte välplanerad kan man 
skriva att planlösningen är ”spännande”, det vill säga hopplöst 
svårmöblerad. ”Charm” är ett förrädiskt ord som många gånger kan 
vara liktydigt med renoveringsbehov, i synnerhet om charmen är 
”bevarad”, och har en våning ”potential” kan man börja fundera över 
hur mycket som återstår innan den är beboelig. På samma sätt är en 
trång etta istället ett attraktivt ”förstaboende” och om det skulle saknas 
ett sovrum eller två kan alltid planlösningsförändringar och 
renoveringsmöjligheter framhållas.

Kristina Larsson Ekman hittar också skillnader mellan Stockholm och 
Göteborg. Pendlingsmöjligheter är ett starkt argument i Stockholm 
medan Göteborgsannonserna oftare refererar till specifika platser, 
vilket kan hänga ihop med att staden är mindre och att det faktiskt 
oftare är promenadavstånd och stenkast jämfört med Stockholm. Att 
det regnar mer på västkusten kan kanske förklara varför sol verkar 
vara mer eftertraktat i Göteborg, däremot är det svårare att förstå 
varför golvmaterial oftare nämns i Göteborg. Det är väl ändå rimligt 
att anta att hus och lägenheter är försedda med golv i samma 
utsträckning i båda städerna?

Tomas Ahre, Ahre Fastighetsbyrå, författaren bakom inledningens 
”gränslöst vackra våning”, påpekar direkt att han hade 5:a i Svenska 
på gymnasiet. Ahre säger också att många klagat på grammatiken i 
texterna men att han skriver dem mest för sin egen skull.

– Tanken är naturligtvis att synas, att dra till sig uppmärksamhet, och 
gärna roa läsaren. Om man nu uppfattar glimten i ögat.



Jag berättar att jag testgooglade några av uttrycken för att se om någon 
annan använde hans formuleringar men det visade sig att de bara, dök 
upp i andra Ahre-annonser. Bland annat fanns ”planlösningens 
intention ger ett exklusivt boende med representativa delar av högsta 
internationella klass”, ordagrant återgivet 2008 i en annons för en 
långedragsvilla.

– Om jag tycker att formuleringen är bra så kan jag återanvända den 
och självfallet är inte mina kunder så analytiska som du.

Ett annat grepp Ahre använder sig av är att konsekvent skriva 
gatunummer med bokstäver, vilket ingen annan mäklare ännu tagit 
efter, däremot ser han att stilen i annonserna imiteras.

– Jag vet att mina texter används i studiesyfte på vissa håll och jag ser 
också att många försöker skriva något liknande, med olika resultat, så 
på något sätt har det väl påverkat branschen, och jag tror att det kan 
fungera som ett konkurrensmedel.

Trots den näst dyraste villan på Hemnet Göteborg, en sjuttonrummare 
för 30 miljoner, är Christina Åberg, Åberg & Lawe, en av dem som 
inte försöker imitera Tomas Ahre. Tvärtom. Så nyktert och 
faktamässigt beskrivs den hundraåriga tegelvillan på Ekmansgatan att 
man börjar undra om det kanske saknas något i texten.

– Jag tycker inte om att uttrycka mig pompöst eller svulstigt i mina 
beskrivningar, och ibland får jag en känsla av att man vill ge sken av 
något som inte finns i den typen av text. Dessutom vill jag tro att de 
allra flesta av våra säljare är hyfsat bra på språk så det handlar också 
om respekt.

Därmed inte sagt att Christina Åberg inte har någon glädje av 
konkurrenternas mer överlastade texter.

– Ibland när jag känner att jag behöver muntra upp mig kan jag sätta 
mig och läsa de där annonserna som ren underhållning.

Varje vecka har Hemnet 2,5 miljoner unika besök, och med en publik 
på en dryg tredjedel av alla vuxna i landet ligger det i farans riktning 
att mäklarsvenskans manér på sikt också letar sig in i modersmålet. 
Professor Lars-Gunnar Andersson, välbekant från mångårig 
medverkan i P1:s Språket, är av en annan uppfattning.

– Förutsättningarna saknas. I allmänhet krävs att det dels är frekvent 
och oftast också att det kommer underifrån, men här är det ju snarare 
det omvända.

Lars-Gunnar ögnar igenom några annonser.

– Alltså… ”Höga synnerligen tilltagna charmerande fönster och 
dörrpartier i romantisk stil”. Det finns ju inte en människa som pratar 
eller ens skriver så i normala fall.

Professor Andersson, känd för att hellre fria än fälla när det gäller rätt 
och fel i språket, går motvilligt med på att försöka kategorisera genren.

– Meningen är nog att det ska se elegant ut och det är tydligt att man 
har samlat på sig ett antal fraser som låter imponerande, men när man 
bara staplar ord på varandra blir det inte så elegant längre, och här kan 
man nog tänka sig att de som står bakom texten skriver märkvärdigare 
än de egentligen klarar av.



Spekulanterna verkar inte heller ha tagit till sig mäklarsvenskan i 
någon större utsträckning. Kerstin och Magnus Ricklund, som bjöd på 
fyrarummaren för knappt sju miljoner på Ekmansgatan, uppskattade 
snarare den sparsmakade beskrivningen av lägenheten – mäklaren 
kanske litade på att de arrangerade ostronskalen på köksbordet 
ensamma kunde representera ambiencen.

Lennart Nilsson som tittade på vindslägenheten vid Carlandersplatsen 
var osäker på om han överhuvudtaget hade läst annonstexten, men 
trodde å andra sidan inte att han skulle gå in i budgivningen vid åtta 
miljoner niohundratusen.
För Jimmy Nilsson var vindslägenheten vid Carl Grimbergsgatan den 
tjugonde han tittat på under året, och även om han medgav att han 
kunde påverkas av fraser som ”ta ut en flaska ur vinkylen” så bedömde 
han textens möjlighet att locka honom till en visning som marginell.
Man kanske borde fråga för vem mäklarna egentligen skriver sina 
texter?
Peter Waern, Bjurfors, som får representera mäklarsvenskans mittfåra, 
menar att det inte är för spekulanterna, vilket kanske kan överraska en 
del, men det förklarar också den många gånger uppumpade tonen.
– Dem vi skriver för är säljarna och för dem som står i begrepp att 
sälja, inte spekulanterna först och främst. Det handlar om att bygga en 
relation. Idag följer man ofta en mäklare i flera år och det är därför 
högre värderade objekt presenteras på ett sätt som liknar 
inredningsmagasinen.
Precis som man använder proffsfotografer och låter reklambyrån DDB 
formge annonserna anlitar Bjurfors sedan en tid tillbaka en copywriter 
som skriver texterna för de dyrare husen och lägenheterna. Det är en 
trist utveckling för oss nöjesläsare. För i motsats till Peter Waern 
skulle jag säga att det i själva verket är för oss man skriver. Vi som 
varken letar, säljer eller köper utan bara vill unna oss en stunds stor 
underhållning i mäklarsvenskans sällskap.
Olle Niklasson Kultur@Dn.Se

Bahar Nabavi, Innerstadsmäklarna
Hur mycket betyder annonstexten för bostadsköpet?
– Superlativen som fastighetsmäklare ofta använder i texten är helt 
ointressanta för köparens betalningsvilja enligt min erfarenhet. Det är 
bättre att mäklaren är aktiv på visningen och pekar ut alla fördelar än 
att skriva det i texten och sedan anse sig vara klar med sina säljande 
argument.

Hur tycker du att den effektivaste texten formuleras: ta ut 
svängarna rejält eller formulera mer återhållet?
– Jag tror att en rubrik som sticker ut kan väcka intresse och få en 
annars anonym lägenhet att ”poppa”. Jag använde en gång rubriken 
”kaka söker maka” vilket många på visningen sa att de skrattat gott åt!

Richard Lagerling Lagerling
Hur mycket betyder annonstexten för bostadsköpet?
– Det slitna uttrycket om att en bild säger mer än tusen ord är 
verkligen en sanning även här. Naturligtvis är texten viktig. Men 
mäklarfloskler så som ”välkomnande hall” eller ”nära till allt” ger 
snarare ett löjes skimmer mer än vad det säljer.

Hur tycker du att den effektivaste texten formuleras: ta ut 
svängarna rejält eller formulera mer återhållet?

– Vi på Lagerlings valde för många år sedan att fokusera helt på det 
som är viktigast. Vi väljer alltid ut sex höjdpunkter med våningen och 
lyfter fram dessa. Det är mycket som konkurrerar om 
uppmärksamheten så lagom med information på nätet och sedan alla 
torra fakta i prospektet på visningen. Jag brukar säga att man skall 
beskriva lägenheten som om du berättar om den för en bekants 
bekant. “
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DN 24 nov 2014:

“ Husmodern är död, leve essäkonsten

Det var nog Malte Perssons recension i Expressen som fick mig att 
springa och köpa Sara Danius ”Husmoderns död”. Jag tar tugga efter 
tugga och lär mig mer än under hela B-kursen i litteraturvetenskap för 
länge sedan. Det beror förstås på ålder och mognad, min alltså, men 
mest på Danius.

Jag tänker att jag ska läsa Marcel Proust, nu när jag förstår att hans 
romankonst bör betraktas som tillagningen av en fransk sås, med 
oändligt många uppkok, redningar, kryddningar, silningar, tillsatser av 
buljonger och avkok. I stället läser jag vidare, om Camus jakt efter det 
undflyende jaget och samvetet hos Meursault, han som ”råkade” 
trycka av en pistol en dag med starkt motljus.

I biten om Vladimir Nabokov förklarar Danius hur spänning skapas. 
Nabokovs läsare får från början veta att pappan kommer att dödas. 
Men själva mordet beskrivs mycket kortfattat, i stället uppehåller sig 
Nabokov vid en händelse, en duell flera år tidigare, när han som 13-
åring, liksom läsaren, tror att fadern kommer att dödas.

Mycket användbart om man någon gång skulle vilja skriva en 
”spänningsroman”.

Så till inledningstexten, den om husmoderns död. Det är inte den 
välsminkade, behärskade hemmafrun, hon som blir euforisk över en ny 
tvättmaskin, överser med makens snedsteg men sakta förtvinar 
inombords, det är inte hon som är död. Det är hon nog i och för sig, 

om hon någonsin har funnits utanför populärkulturens en
dimensionella tillbakablick på 50-talet. Men det är inte hon som avses. 
Inte heller den ömma kvinnovarelse som smekte barnakinder och 
kokade saft: ”Borta är husmor som slaktare. Lieman. Tortyrmästare. 
Borta är hon som fulländade konsten att skilja mellan liv och död. 
Borta är hon som höll i förskäraren.”

Som bevis framläggs ”Bonniers kokbok”, en från 1960, en från 2010. I 
den förra beskrivs hur man tar död på levande humrar, var man ska 
sticka kniven medan resten av kroppen slår fram och tillbaka. Hur en 
hare flås förklaras ingående med pedagogiska foton till hjälp. Och ålen 
ska hängas upp på en spik för bästa resultat.

50 år senare är det ingen som flår något längre. Och 
styckningsschemat över grisens delar påminner om en rymdraket. 
Ingen lukt av kött, njurar och blod. Husmodern är död. Essäkonsten 
däremot är vid liv och god vigör.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

mailto:susanna.birgersson@dn.se
mailto:susanna.birgersson@dn.se


DN 24 nov 2014:
“ Stöd till hemlösa gör vintermörkret 
ljusare

Sångerskan Molly Sandén sjöng ett par låtar inte minst till den yngre 
publikens förtjusning när Stockholms julbelysning med 700 000 led-
lampor i City invigdes på Sergels torg. Klockan tre på lördagen tryckte 
trafikborgarrådet Daniel Helldén på knappen och julälgarna och 
granarna lystes upp. Bara en månad kvar till julafton, en julafton som 
kanske inte alla ser fram mot med förväntan.

Fortum sponsrar stans julbelysning. Det kostar inte mycket. Men 
samtidigt genomför företaget tillsammans med Stadsmissionen 
insamlingen ”En ljusare jul” där alla som kan uppmanas att tända en 
virtuell lampa genom att skänka 50 kronor till Stadsmissionens arbete 
med de minst 2 866 personer som lever i hemlöshet i Stockholm.

Fortum skänker en hundring för varje femtiolapp som skänks av 
stockholmarna.

Kanske kan det bidra till en ljusare jul även för en del människor som 
inte har några förhoppningar om en sådan.

Lars Epstein larsepstein@hotmail.com

Blogg

Möt stockholmarna tillsammans med Lars Epstein – DN-fotograf 
sedan 25 år och urstockholmare.
dn.se/blogg/epstein “

DN 25 nov 2014: 
“ Med andras skräp blev boendet gratis

Anders Krasse bor i 13 rum och kök – gratis. Genom att renovera 
med andras skräp har han lyckats med sitt mål att slippa sitta fast 
i boendekostnader.

Idén om att ha noll kronor i boendekostnad föddes när Anders Krasse 
tvingades uppleva den så kallade räntechocken 1992–1993.

– Jag är väldigt intresserad av miljö och återbruk och började fundera 
på hur jag skulle kunna se till att mitt boende genererar tillräckligt med 
inkomster för att jag själv skulle kunna bo gratis och komma ur ekorr
hjulet, säger han.

För fem år sedan köpte han en gård i Mårdaklev, som ligger i 
Svenljunga kommun i Västa Götaland. Den kostade runt 300 000 
kronor, men de fyra byggnaderna var enormt nedgångna – ingen hade 
bott där på 28 år.

– Boningshuset var ett ruckel, ingen jag känner skulle vilja bo där. Nu 
är det nog rätt många som kan tänka sig det, trots att det enbart är 
inrett med sådant folk har tänkt kasta.

Kök är skräckexemplet, enligt Krasse.

– Personer som köper en ny lägenhet med ett kök som renoverades för 
två tre år sedan vill ändå slänga ut det. På Blocket kan du inte sälja ett 
nästan nytt kök för mer än ett par tusen, trots att det kostade 
hundratusen.
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Ett av husets tre badrum har Anders Krasse renoverat för 617,50.

– Jag hade lika gärna kunnat ha noll i byggkostnad, men valde att köpa 
en begagnad 200-liters varmvattensberedare och lite reservdelar till 
toaletten som läckte. Våtmattan blev över från ett bygge.

Nu hyr han ut rum i huset till grupper av ekoturister.

– Mina fasta kostnader på el, sophämtning och så vidare understiger 
intäkterna. Jag kan inte vara annat än nöjd när jag får lov att bo gratis i 
mina 13 rum och kök på sommaren. På vintern värmer jag inte upp 
alla rum utan nöjer mig med ett.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se

Fakta.
Anders Krasses bästa tips

Fråga om du får ta hand om ”skräpet” om du råkar passera ett hus där 
renovering pågår. De flesta blir jätteglada över att slippa åka till 
soptippen själva och det är oftast inget fel på grejerna som ska slängas.
Berätta för folk att du är intresserad av det de inte vill ha. Härnere har 
det spritt sig som en lite halvstollig grej och jag får förfrågningar 
nästan varje vecka från folk som rensat ut sina förråd. Jag får säga nej 
till mycket.
Bland kasserade vitvaror går det att göra riktiga fynd. Folk byter ut 
dem bara för att en knapp eller något kosmetiskt som inte påverkar 
funktionaliteten har gått sönder.
Håll ögonen öppna: det finns material överallt. Skadat gods på 
byggvaruhus, utanför återvinningscentraler, företag som vill bli av 
med gamla grejer. Det handlar om att ha tid och lust. “

DN 25 nov 2014: 
“ Vi känner oss rikare och köper dyrare 
julklappar

Svenskarna ökar sina insatser inför julen i år. I snitt väntas vi 
spendera över 800 kronor per julklapp. Och julhandeln slår 
rekord – igen, spår SBAB i en färsk rapport.

Uppbackade av låg boränta, reallöneökningar, stigande börs och ett 
femte jobbskatteavdrag verkar svenskarna redo att öppna plånboken 
som aldrig förr för att ge sina nära och kära julgåvor. Enligt SBAB:s 
rapport ”Julklappspengarna 2014”, som offentliggörs i dag, kommer 
julhandeln att stiga mot nya höjder i år.

– Det ser ut att bli rekord. Dels ser vi att fler är redo att spendera mer 
per julkapp, dels finns det underliggande faktorer som gör att många 
känner sig rikare. Framför allt gör de låga bolånen att många har mer 
pengar kvar i plånboken, säger Maria Landeborn, privatekonom på 
SBAB.

Hotet om amorteringar på bolån tynger inte julhandeln i år, tror 
Landeborn.

– Det kanske påverkar framöver. Men just nu drar hushållen stor nytta 
av att bolånen har sjunkit så pass mycket.

I SBAB:s undersökning, där 1 052 personer har svarat, kommer 
svenskarna i genomsnitt att lägga 802 kronor på en julklapp. Det är en 
ökning med 25 procent jämfört med förra året. Men då drar de som 
spenderar mycket upp snittet. För de allra flesta, 58 procent av de 
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tillfrågade, är det vanligast att spendera mellan 100 och 500 kronor på 
en julklapp.
Inköpen sker både ute i butiker och på internet. Att bara handla på 
nätet är fortfarande ganska ovanligt, men på uppgång. 2012 köpte 2 
procent alla sina klappar via nätet, i år planerar 5 procent att fly 
julruschens trängsel och sköta julhandeln enkom via datorn.

Att julhandeln slår rekord är inget ovanligt. Det gjorde den 17 år i rad 
ända fram tills 2012 då sviten bröts. Att det blir rekord även i kristider 
förklarar Landeborn med att de flesta trots allt har ett jobb.

– Dessutom har de gynnats av fallande boräntor, högre reallöner och 
rea ute i butikerna.
Även Handelns Utredningsinstitut, räknar med julhandelsrekord i år. 
Omsättningen i detaljhandeln väntas öka med 2 procent till 68 
miljarder kronor i december.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se

Fakta. Julhandla smartare

Så minskar du köpstressen, enligt Bodil Hallin, familjeekonom 
Ikano:
Klara av inköpen redan första veckan i december. Den som är sent 
ute får ofta betala mer.
Tänk på att notan på en del inköp kommer först i januari, så du inte 
står barskrapad när det nya året börjar.
Satsa på det du tycker är viktigast med julen och våga välja bort 
saker.
Bestäm hur mycket julen får kosta totalt och håll dig till den 
budgeten.
Tänk på att det inte finns någon lag som ger dig bytesrätt eller rätt till 
öppet köp när du handlar i vanlig butik. Fråga vad som gäller och be 
om öppet köp. “

DN 26 nov 2014: 

“ Årets klapp ska ge hälsan en skjuts

Intresserad av träning och att ha detaljkontroll? Då kanske det 
kommer att ligga ett träningsarmband under granen. Enligt 
handelns utredningsföretag HUI är ett aktivitetsarmband årets 
julklapp.

– Hälsa är trendigt och vi har nog aldrig tränat så mycket som nu, 
säger HUI:s försäljningschef Fredrik Kolterjahn.

Ett aktivitetsarmband eller träningsarmband ser ut ungefär som en 
digitalklocka eller som ett armband i plast. De enklaste kostar några 
hundra kronor, de dyraste åtskilliga tusenlappar. Exklusiva varianter 
kan registrera puls, steg, sömn, kaloriförbrukning, position, hastighet, 
höjd över havet och en rad andra parametrar. Uppgifterna kan man 
sedan ladda över till en dator eller en telefon och dela på sociala 
medier eller träningssajter.

Tt
Fakta.

Årets julklapp de senaste fem åren
2014 Träningsarmband
2013 Råsaftcentrifug
2012 Hörlurar
2011 Färdig matkasse
2010 Surfplatta
Källa: Hui Research “
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DN 27 nov 2014:

“ Glöm dig själv för en stund

Årets julklapp är ett aktivitetsarmband. Det håller koll på kaloriintag, 
motionsmängd och sömnmönster. Enligt Handelns utredningsinstitut, 
HUI, ska prylen som utses vara en nyhet, sälja bra och representera 
den tid vi lever i.

Det där sista måste i alla fall sägas vara uppfyllt med råge. 
Förmodligen finns det fortfarande människor som tränar för att må bra 
och orka lite mer. Men allt fler tycks inta ett närmast religiöst 
förhållningssätt till svett, puls och kondition. Kroppen är både tempel 
och gud i denna nya religion.

Vad passar då bättre som årets julklapp än en ett träningsreligionens 
radband: ett aktivitetsarmband? En manick som hjälper dig att komma 
ihåg att aldrig glömma bort din kost, din sömn, dina rörelser: dig själv!

Jag hejdar resten av sarkasmerna där. När allt kommer omkring är 
det inte så lätt att hitta lagom dyra prylar att köpa till nära och kära, 
hur nära och kära de än är. Ett träningsarmband är väl inte bättre eller 
sämre än något annat. Och kroppsfixering är faktiskt inte det enda som 
betecknar vår samtid.

Lena Larsson på HUI resonerade lite om varför kandidaten 
välgörenhet inte utsågs till årets julklapp. Nu är det ju inte någon nyhet 
och tydligen ”säljs” det inte i så många kanaler. Men enligt Svensk 
insamlingskontroll ger svenskar betydligt mer pengar till välgörande 
ändamål i dag än för tio år sedan, så kanske välgörenhet ändå i någon 

mån kan sägas ”representera den tid vi lever i”.

Att ge bort oegennyttiga klappar är enklare än någonsin. På till 
exempel Unicefs och Röda korsets webb kan man köpa filtar, 
matpaket, vaccinationer, smittskyddsdräkter och annat till världens 
mest utsatta. Då får man ett gåvobevis som man kan ge till någon som 
ändå har allt.

Men, har jag börjat tycka, det ligger något lite väl präktigt i den 
gesten. Man känner sig god och får dessutom trycka upp denna sin 
godhet i ansiktet på egoisten som egentligen önskade sig, låt säga, ett 
aktivitetsarmband.

Så nej, jag tror inte att jag ska ”ge” min tonåriga lillebror en redan 
bortskänkt get i år. Däremot kan jag för egen del strunta i säljbudskap 
av typen ”Unna dig något fint i jul”. I stället för att köpa en tröja ”av 
mjukaste kashmir” till mig själv kan jag se till att ett gäng filtar skickas 
iväg till flyktingar i Irak som riskerar att frysa ihjäl i vinter.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 21 nov 2014: 

“Kemikoncern investerar i omdiskuterad 
skiffergas

Den kontroversiella skiffergasen lockar schweiziska 
kemikoncernen Ineos att investera över sju miljarder kronor i 
Storbritannien. Miljöorganisationer tror inte på projektet.

Ineos har ett raffinaderi i Grangemouth i Skottland och för att säkra 
tillgången på råvara har bolaget under hösten köpt rättigheter att 
utvinna skiffergas i närområdet.

Men utvinningen är ifrågasatt eftersom stora mängder vatten, liksom 
sand och kemikalier, sprutas ned i berggrunden för att frigöra gasen. 
Metoden heter hydraulisk spräckning, fracking på engelska.

Ineos tror ändå på gasen och på torsdagen offentliggjorde man planer 
på att investera nästan 640 miljoner pund, över sju miljarder kronor. 
Företaget vill utvinna gasen och det gynnar brittiska industrijobb, 
framhåller vd Jim Ratcliff.

– Jag vill att Ineos ska bli den största aktören inom brittisk skiffer
gasindustri. Jag tror att skiffergasen kan revolutionera Storbritanniens 
tillverkningsindustri och vet att vi har resurserna att genomföra det, 
kunnandet att säkert utvinna gasen och visionen att förstå att alla ska 
dela på behållningen, säger han i ett pressmeddelande.

Företaget lovar att 6 procent av intäkterna från skiffergasen ska gå 
tillbaka till lokalsamhället.

Miljöorganisationer är som väntat emot satsningen. Richard Dixon, 
som företräder Jordens Vänner i Skottland, anser att skotska rege
ringen, till skillnad från den brittiska, är mer försiktig i sin inställning.

– Vi har tuffare regler, ambitiösare miljömål och håller på att se över 
hälsofrågorna och licensieringen. Skottland är sista stället där ett 
företag skulle vilja söka tillstånd, säger han till STV News.

I Europa är det framför allt Polen som har stora förhoppningar om 
skiffergas – för att slippa beroendet av rysk energi. Men flera 
internationella storföretag har dragit sig ur sedan provborrningar inte 
gett önskat resultat. Financial Times skrev nyligen att polska 
miljöministeriet tror att det dröjer till 2020 innan landet börjar 
producera skiffergas med en lönsamhet som liknar USA:s.

I Sverige bedöms potentialen för skiffergas vara liten, enligt SGU, 
myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se “
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DN 26 nov 2014: 

“ Damberg: Vi tittar på hur vi ska styra upp 
ägarstyrningen

Det är inte längre självklart att Vattenfall får nya ägardirektiv 
från regeringen.

– Det viktigaste är att Vattenfall är ledande i en hållbar 
utveckling, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

I mitten av oktober beslöt regeringen att tillsätta en grupp som skulle 
se över styrningen av Vattenfall och ta fram nya ägardirektiv. Gruppen 
leds av näringsminister Mikael Damberg (S) och omfattar även 
miljöminister Åsa Romson (MP), energiminister Ibrahim Baylan (S) 
och finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Enligt Mikael 
Damberg är det inte längre självklart att det blir några nya ägardirektiv 
till Vattenfall.

– Vi tittar på hur vi ska styra upp ägarstyrningen av Vattenfall. Det kan 
man göra på olika sätt – antingen genom ett aktivt ägarskap med 
tydliga regler eller om bolaget självt är inne på en utvecklingsfas som 
går i rätt riktning, säger han.

– Det kan också bli nya ägardirektiv, men då ska man vara medveten 
om att de nya direktiven ska gå genom riksdagen, fortsätter han.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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* Barn- och äldreomsorg. Välfärd.  
   Socialtjänst 
   Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst o d

DN 27 okt 2014

”Min sambo hotar med att jag inte ska få 
träffa dottern”
“ Hans sambo har en allt mer dömande inställning till andra 
människor, exempelvis missbrukare. Han har ett förflutet med 
missbruk och kriminalitet och har svårt för hennes dömande 
hållning till andra. Nu säger hon att om de går skilda vägar så 
kommer hon att använda hans förflutna för att hindra honom från 
att få träffa dottern. Psykolog Liria Ortiz ger råd.

Fråga:Jag är en kille som är strax under 30 och som har börjat 
reflektera mycket över min tillvaro och dess innehåll. Det handlar 
mycket om min sambo. Hon uttrycker främlingsfientliga åsikter och 
har en dömande inställning till allt som avviker från hennes normer.

Själv är jag mer öppensinnad och jobbar med att ha kontakt med mina 
känslor. Har gjort en resa från ett liv innehållande kriminalitet och 
missbruk och kan relatera till andras situation genom mina egna 
erfarenheter.

Jag upplever att hennes dömande inställning blir starkare och starkare 
och hon verkar totalt sakna medvetenhet kring detta. Jag har tagit upp 
detta och då blir hon arg eller ledsen. När jag föreslår terapi säger hon: 
”Säg bara hur du vill att jag ska vara.”

Min önskan är ju att hon kan må så bra i sig själv att hon slipper döma 
personer som har det jobbigt på olika sätt. Vad tjänar man på att 



trampa på andra som har det jobbigt? Jag tar själv illa upp när hon gör 
det och mår dåligt av det.

När vi träffades hade jag precis avtjänat mitt sista straff och börjat 
arbeta. Vi flyttade ihop ganska tidigt och hon var ett jättebra stöd på 
många sätt. I dag talar hon illa om personer som missbrukar och när 
jag påpekar det säger hon att jag inte är ”sådan”. Vet inte vad hon 
menar med det, men hon verkar ha problem med att acceptera att jag 
faktiskt har varit ”sådan”.

Vid ett tillfälle uttryckte jag att det inte kändes bra och att jag 
funderade på om vi skulle gå skilda vägar. Då sa hon att hon i så fall 
skulle se till så att jag och vår gemensamma dotter inte får träffas igen. 
Hon sa också att hon inte drar sig för att använda mitt förflutna för att 
få sin vilja igenom.

Om jag lämnar henne kommer hon att må jättedåligt och jag vet inte 
hur det drabbar vår dotter. Samtidigt tror jag att hela familjen skulle 
må bättre om hon fick en chans att prata med någon om detta. Först av 
allt måste hon ju förstå att hon inte mår bra, tyvärr känns det väldigt 
avlägset.

Vad ska jag göra? Det känns minst sagt märkligt att leva i en relation 
som hålls ihop av hot. Min sambo har många fina sidor men dessa 
överskuggas av allt dömande.

Hjälp!

Svar: Hej, och tack för ditt brev. Låt mig först säga att jag imponeras 
av hur du använder dina svåra livserfarenheter för att vara inkännande 

och respektfull i förhållande till andra människor. Du framstår för mig 
som en tolerant och ödmjuk person. Jag anar att du utifrån egen 
erfarenhet vet att livet ger oss olika förutsättningar, och att bakom 
etiketter som missbrukare eller kriminell finns unika människor. Som 
det sällan är lätt att döma när man vet deras historia och känner dem 
som människor. Är det så att din sambo inte har de livserfarenheter 
som ofta underlättar för oss att vara medkännande och empatiska?

Ni har två problem som jag läser ditt brev. Din sambos intolerans och 
fördomsfullhet som gör att hon känns allt mer främmande för dig. Och 
hennes beroende av dig, som gör att hon hotar dig med att du inte ska 
få träffa din dotter om du lämnar henne

.Jag får intrycket att det inte finns så mycket förtrolighet kvar er 
emellan. Du verkar bli avvisad, eller hotad, när du bjuder in till att 
prata om det som oroar dig, och som gör dig besviken på henne.

Du kan försöka igen samtidigt som jag tror att det klokaste är att du 
går i familjeterapi för egen del en tid. För att göra dina tankar och dina 
känslor för din sambo och er relation ännu tydligare för dig, och för att 
med hjälp av en familjerådgivare hitta sätt att göra det möjligt att ha 
genuina samtal med din sambo.

Det finns sätt att komma förbi den blockering som uppstått er emellan. 
Du behöver både råd om hur du ska gå tillväga och övning i att 
använda råden. Det kan du få inom ramen för en familjeterapi på egen 
hand. Familjerådgivare finns anställda inom kommunen där du bor.

Detta kan vara första steget, att ni börjar samtala med varandra i 
egentlig mening. Sedan kvarstår att du verkar känna dig allt mer 



främmande inför din sambo och hennes intoleranta hållning till 
människor som är i underläge.

Varifrån kommer fördomar och intolerans? Vi människor har en 
tendens att kategorisera. Ur ett evolutionärt perspektiv har detta varit 
till nytta en gång i tiden. Det gjorde att vi snabbt kunde identifiera 
någon som vän eller fiende. Inom socialpsykologin talar man om i 
huvudsak två förklaringar till fördomar. Den ena är okunskap. 
Föreställningarna om ”de andra” bygger inte på fakta utan på 
förenklade kategoriseringar. Den andra är frestelsen att inta ett 
överläge, och dela in människor i bättre – dit man själv hör – och 
sämre, som är de andra.

Ibland är den här tendensen ett uttryck för rädsla eller känsla av socialt 
underläge. När vi ”tänker” våra fördomar är ett område i hjärnan aktivt 
som heter amygdala, eller känslohjärnan, som är kopplat till 
upplevelser av rädsla.

Du skriver att din sambo ”inte mår så bra”. Kanske det spelar viss roll 
för hur hon tänker och beter sig. Och det handlar inte om att ursäkta 
henne och tillåta henne att fortsätta som hittills utan om att försöka 
förstå mer för att hjälpa till en förändring.

Inom socialpsykologin talar man om olika strategier för att minska 
fördomar och intolerans. Den grundläggande strategin är att lära känna 
dem som man fruktar eller föraktar, och upptäcka att de inlärda 
föreställningarna inte alltid stämmer. 

Jag tror att du har en unik möjlighet att hjälpa din sambo att bli 
tolerantare, genom att berätta om dina erfarenheter som missbrukare 

och kriminell och de människor som du då hade omkring dig. På ett 
ömsint och varsamt sätt, så att du med dina berättelser utmanar hennes 
fördomar och förenklade föreställningar.

Jag tror att du med hjälp av familjerådgivningen hittar sätt att få henne 
att förstå rimligheten i och värdet av att hon lyssnar mer på dig.

Det finns ytterligare ett problem, och det är att din sambo hotar att 
hindra dig från att träffa er dotter om du lämnar henne. Här tycker jag 
att du ska vara mycket tydlig och säga att du inte accepterar hot av 
detta slag och att du inte vill att det ska komma dit, det vill säga att ni 
skiljer er. Att du vill rädda er relation men att det samtidigt är så att om 
en separation blir aktuell så kommer du att hävda din rätt som pappa, 
och att din hållning är att ett barn inte ska bli offer i en konflikt mellan 
två föräldrar. Och att varje förälders mål förstås ska vara att se till 
barnets bästa, och inte låta det bli indraget i föräldrarnas problem.

Det är visserligen så att pappor diskrimineras i rättegångar om 
vårdnadstvister. Möjligen ska du också för att minska din egen oro 
kontakta en familjerättsadvokat och höra hur hen bedömer ditt 
utgångsläge. Vad brukar hända? Vilka regler gäller?Varma hälsningar 
och sköt om dig!

Liria Ortiz

Fråga Insidans experter. Legitimerade psykologen och psykotera-
peuten Liria Ortiz svarar på frågor om självhjälp, förändring och 
parrelationer. Martin Forster, legitimerad psykolog och forskare,  
svarar på frågor om barn och familjerelationer.”



DN 28 okt 2014 

“ Svårt vara ung och handikappad

Jag är en 17-årig aktiv tjej med en cp-skada. Det är inte lätt att leva 
med ett funktionshinder i dagens samhälle.

Jag älskar att resa. Det har alltid varit en viktig del av mitt liv. Men ju 
äldre jag blir desto svårare blir det att förflytta sig runt om i världen.

Jag och mina två funktionshindrade vänner skulle vilja åka iväg på en 
tjejresa. Men eftersom de inte har beviljad assistans på fritiden så är 
det omöjligt att åka utan deras föräldrar. Tänk dig själv att vara 17 år 
och inte kunna göra saker utan att mamma och pappa måste vara med 
och hjälp till. För oss är det helt ofattbart hur försäkringskassan tänker 
när de beslutar om assistanstimmar.

Kunskapen om funktionshinder är för dålig. Det borde vara 
obligatoriskt att lära om detta redan i småskolan.

Min största dröm är ett samhälle där resor, flyg och det sociala 
samspelet med andra människor bara flyter på. Att människor pratar 
direkt till mig och inte till mina assistenter, till exempel. För jag kan ju 
tänka och känna som vilken annan tonåring som helst.

Det är dags för förändring! Alla är vi lika värda, med eller utan 
funktionshinder.

Julia Snees “

DN 28 okt 2014

”Alexander har lärt mig att se världen med 
andra ögon”
Hur är det att leva med ett funktionshindrat barn? Ståupparen 
Eric Löwenthal valde att göra en komisk show om att vara pappa 
till Alexander, som inte har ett talat språk fast han är 23 år.”Min 
sons liv är ingen snyfthistoria. Det finns både glädje och sorg hos 
alla människor”, säger Eric.

Eric Löwenthal är pappa till en son som är annorlunda. Alexander kan 
inte tala och ingen kan veta vad han innerst inne tänker och känner – 
trots att han nyligen fyllde tjugotre år.

Nu har Eric skrivit ståuppshowen ”Fadern” om livet med Alexander. 
Han hoppas att publiken ska uppskatta hans försök att visa både de 
ljusa och de mörka sidorna med att vara pappa till en son med en 
mycket grav funktionsnedsättning.

Men ”ståuppa” om ett så här allvarligt ämne?– På ytan är det en 
komisk föreställning om ett allvarligt ämne. Jag vill inte skapa en 
snyfthistoria, utan vill visa att det glada och sorgliga lever sida vid sida 
i varje människas liv. Jag gömmer inte undan ljuset utan vill berätta 
om allt positivt som Alexander också ger vid sidan av det som kan 
kännas jobbigt, svarar Eric Löwenthal.

Han kallar sin föreställning för ”Fadern” eftersom det är hans egen 
berättelse om hur det är att vara pappa till Alexander. Det är alltså inte 
”Alexander, the true story”



.– Men om inte jag försöker berätta min och min sons historia, vem 
gör det då? Alexander tillhör en grupp som inte har någon egen röst i 
vårt samhälle. Det är så lätt för politiker, kommuner och myndigheter 
som Försäkringskassan att sätta sig på försvarslösa människor.

Eric Löwenthals föreställning har undertiteln ”I Faderns, sonens och 
Försäkringskassans namn”. Den berättar om en pappas glädjeämnen 
och vedermödor – men är också en attack mot myndigheter och 
politiker som gör allt för att spara in pengar på försvarslösa människor 
som inte kan tala för sig.

– Alexander har personliga assistenter dygnet runt. Men ibland tar 
kommunen in jurister för att minimera det stöd han har rätt till. Det gör 
mig upprörd och arg.

Eric Löwenthal och Alexanders mamma har aldrig levt tillsammans. 
Under många år bodde han i Göteborg och hon i Stockholm. Eric 
fungerade då som pappa under helger och lov. Sedan fyra år bor nu 
Alexander med Eric och hans hustru i Skarpnäck i södra Stockholm.

– Min son är mycket speciell. Han ser ut att vara tio–tolv år, talar över 
huvud taget inte och vill ofta stoppa saker i munnen precis som 
småbarn. Ja, han är verkligen speciell. Vi har inte fått någon 
heltäckande förklaring till hans grava funktionsnedsättningar, men en 
liten kromosomstörning kan vara en bidragande orsak.

Alexander har inget ”intellektuellt” språk som omgivningen kan 
begripa. Men han förstår på andra sätt, till exempel att man kommer 
att gå ut om man sätter på sig en jacka.

– Fast att han kan tänka ”jacka” och ”gå ut” är inte särskilt troligt. Och 
vi måste anpassa efter hur han uppfattar det vi gör.

– Om jag exempelvis kommer hem med en ny jacka som han ska 
prova tror han att vi ska gå ut, vilket vi inte alls ska göra just då. 
Därför måste vi prova den när vi faktiskt ska lämna huset, annars blir 
det helt fel för honom. Vardagen är full av saker som vi ”normala” tar 
för självklara men där alla som umgås med Alexander måste fundera 
över vad det betyder just för honom.När Eric fick veta att han skulle 
bli pappa blev han först förskräckt. Han var tjugofem år och kände sig 
inte på långa vägar mogen att axla föräldrarollen.

– När Alexander föddes och det så småningom visade sig att hade en 
allvarlig utvecklingsstörning blev jag därför inte chockad. Den stora 
omställningen för mig var att över huvud taget bli pappa och när min 
son väl kommit till världen reagerade jag inte alls över att han inte är 
som andra. Jag blev varken förskräckt eller förstummad. Det låter 
kanske märkligt för en del, men så var det.

För tio år sedan förslog standupkollegan Jesper Odelberg, som är cp-
skadad, att Eric skulle göra en föreställning om sitt liv med Alexander.

– Men då var jag ny som komiker, och det kändes också som ett 
alldeles för svårt ämne att ta upp på scenen.

– Nu är jag mogen att berätta min och Alexanders historia. Ämnet är 
ömtåligt. Publiken får ju inte uppleva det som lyteskomik. I min 
föreställning driver jag med byråkratin, skrivbordsprofeterna och 
andra som vet allt om hur Alexander ska bemötas, undervisas och 



behandlas – utan att ens ha träffat Alexander eller frågat sig vad han 
själv vill eller tycker. Men jag driver också med mig själv.

Du tvekade inte att göra en komisk show om dig och Alexander?– 
Jo, kanske till en början. Men jag kom fram till att publiken nog inser 
att det finns ett allvar bakom skratten.

Vad har Alexander lärt dig?– Att se på världen med andra ögon än 
mina egna. Att förstå att objektivt sett finns det egentligen inget som är 
helt självklart. Jag tycker därför alltid att det är berikande att vara med 
barn, för dem är inte världen så statisk och ”färdig” som den är för oss 
äldre. Med Alexander tvingas jag att lämna normaliteten och tänka 
nytt, plus att jag får leka mer, förstås.

Har du någon gång önskat att Alexander inte var annorlunda?– 
Nej, jag har egentligen aldrig önskat att han skulle vara som alla andra. 
Om han var ”normal”, pratade och var intellektuell, skulle han ju vara 
en helt annan person. Och jag älskar ju honom precis som han är, med 
sina egenheter. Precis som man älskar andra människor med alla deras 
egenheter.

– Däremot skulle det förstås vara enklare för honom utan 
funktionsnedsättningarna. De är egentligen inget problem i sig. Men 
eftersom vi har ett samhälle med brister i kunskap och bemötande blir 
de till stora problem för honom.

Eric brukar också tänka att hans son inte blivit ”socialiserad” som de 
flesta barn, han har inte lärt sig de koder som finns i samhället för hur 
man ska uppträda och inte uppträda, hur man får tänka och inte får 
tänka.

– Därmed har Alexander inte övertagit rådande värderingar och inte 
blivit likriktad.

– Vi lever i en tid då alla strävar efter att vara unika. Alexander ligger 
bra till på den skalan. När han reagerar på något han ser eller känner 
måste jag fundera över hur han upplever verkligheten. För mig är det 
nyttigt, både som människa och artist.

Eric säger att varje dag passerar hundratusentals människor 
Stockholms central. Men hur många kan beskriva hur taket ser ut, hur 
det är uppbyggt och vad det består av? Vi springer förbi så mycket 
med näsan riktad rakt fram, fortsätter han.

– Alexander skulle mycket väl kunna slänga sig ned på golvet och 
förtjust titta uppåt och om jag följer hans blick ser jag att stationstaket 
består av ett hundratal glasrutor, att det är välvt och så vidare.

Alexander tycker om att vara ute på stan, när det är liv och rörelse 
omkring honom. Folk som han och Eric möter brukar titta och i en del 
fall stirra.

– Några verkar sucka och beklaga att jag måste axla en så hemsk 
börda, andra tycks fatta att här är en pappa som faktiskt uppskattar att 
vara på en utflykt med sin son. De flesta av oss går med skygglappar 
genom livet, ser bara en sida av verkligheten

– Jag brukar säga att funktionsnedsättningen oftast inte är ett problem 
för den som är funktionsnedsatt. Snarare är det ett problem för 
samhället som inte vill eller orkar anpassa sig efter alla människors 
behov och egenheter.



Fotnot: ”Fadern” visas på Södra Teatern i Stockholm i morgon 
kväll, den 29 oktober.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se

Fakta. Eric Löwenthal

Ålder: 48.

Bor: Skarpnäck i södra Stockholm.

Familj: Hustrun Anna, hennes vuxna barn och barnbarn. Egna sonen 
Alexander.

Gör: Har jobbat med humor sedan 1998. Uppträder landets 
ståuppklubbar och humorfestivaler. Coachar professionella talare för 
att de ska bli roligare. Håller workshops i stand-up. Mer info: 
standup.se

Aktuell: Med ståuppföreställningen ”Fadern – I faderns, sonens och 
försäkringskassans namn”. Föreställningen hade nyligen premiär i 
Göteborg och visas under hösten i Stockholm, Gävle, Linköping, 
Malmö, Norrköping och Visby. “

DN 31 okt 2014:
”Jag njuter mer av livet nu”

“Blir äldre diskriminerade, eller kan livet på äldre dagar vara 
gott? Läsarnas intresse för Insidans serie om åldrandet är mycket 
stort. Här är ett litet urval av de mejl vi har fått efter de första 
artiklarna.

Jag är nu 69 år och tycker att jag ser på världen från ett bredare och 
mer nyanserat perspektiv än när jag var ung. Jag har hela livet igenom 
hört folk säga att tiden rusar i väg. Så har det aldrig varit för mig. Jag 
har alltid känt att jag lever i den tid som är just nu, alltid känt mig som 
just den ålder jag är och tiden går varken långsamt eller fort.

Snarare tycker jag att den saktar in och blir längre, nu när jag är äldre.

Det finns stunder på dagen som är så att säga ofyllda, eller fyllda av 
ingenting. Det är både härligt och skrämmande att på det sättet stå 
utanför tiden. Kanske är det en förberedelse på att jag en gång ska just 
”gå ur tiden”?

Jag tror åldrandet gör något med vår upplevelse av livet och vår tid, 
hjälper oss att värdesätta saker på ett annorlunda sätt än när vi var 
unga.

Jag kan ibland känna att det ställs krav på att vi äldre ska fortsätta att 
vara målinriktade och leva för framtiden och att det nästan är skamligt 
att luta sig tillbaka och känna att man gjort sitt och vara nöjd med det.

Överallt i det offentliga rummet hålls bilden av den ”aktiva 
pensionären” upp som ideal.

mailto:thomas.lerner@dn.se
mailto:thomas.lerner@dn.se


Men jag skulle vilja säga: ”du har gjort ett bra jobb, du kan känna dig 
stolt och behöver inte sträva så mycket längre”.

Kati
Det svenska samhället lider av en så total åldersnoja att människor 55+ 
drabbas av åldersdepressioner för att helt normalt åldrande inte är 
accepterat i vår ungdomsfixerade lilla värld.

Själv är jag en onödig gammal käring med ett mycket välkvalificerat 
yrkesliv bakom mig. Icke förty är det ett mindre helvete att åldras i 
Sverige, trist, tämligen ensamt och så tråkigt att klockorna stannar. 
Men vem bryr sig?

Det finns inga normala vattenhål i detta vårt polariserade 
välfärdssamhälle där människor i alla åldrar kan mötas i ett socialt 
sammanhang. Då vore det mycket enklare och mindre ensamt för oss 
alla.

Nej, jag dör hellre på en taverna i Aten som respekterad äldre 
människa än som en kostsam belastning på ett svenskt äldreboende om 
jag inte haft vett att dö i tid.

Tacka vet jag länder som respekterar sin åldrande befolkning.

Emma
Det finns ingen universell sanning om vad som är meningsfullt. Det är 
något var och en skapar. Därför gäller det att aktivt välja att se 
åldrande som något vackert. Det handlar om att försöka uppleva 
skönheten i nuet och i det förgängliga.

Förgänglig

Jag kan inte låta bli att jämföra min tillvaro med min farmors. Hon dog 
för sextio år sedan, 67 år gammal. Själv blir jag 68 om ett par veckor. 
Hennes liv levdes på gården och handlade om att laga mat, diska, 
tvätta och städa.

Jag gör de sysslorna också. Men det är saker som bara upptar några 
procent av min dag.

Om jag levde som farmor skulle jag förmodligen bli galen. Jag 
behöver kunna åka i väg och ha kontakt med yttervärlden genom 
telefon och dator.

Nyfikenheten på livet tog nog slut tidigare på farmors tid. Hon visste 
säkert att hon levt färdigt och var nöjd med att vara en åldring.

I dag vill vi inte tänka så. En av fördelarna jag ser är att ingen 
förväntar sig att man ska vara så duktig längre. Nu kan jag lyssna på 
radions P 1 och läsa böcker på dagtid, ja också långt in på nätterna.

Jag kan promenera hur långt och hur länge som helst och stanna och 
betrakta djurspår, moln, vattenytan eller träden. Det finns ingenting 
som tvingar mig att skynda på stegen, även om jag ibland väljer att 
pressa kroppen i uppförsbackarna. Det gör jag för att behålla 
konditionen till nästa sommars pilgrimsvandring i Frankrike och 
Spanien.

En sak som oroat mig är att tankeverksamheten ska stanna av när jag 
inte längre arbetar. Men jag har tillsammans med några andra startat en 
förening där jag föreläser och även har kurser.

Eva



Jag är arbetssökande sedan ett år tillbaka. Ofta står det redan i 
platsannonser ”vi är ett ungt team” eller ”du står i början av din 
karriär”. Då vet man direkt att äldre sökande inte är välkomna. Men vi 
skall jobba tills vi är 67 år. De som har jobbet kvar så länge har för 
mycket att göra och är därför helt slut när de äntligen får gå i pension. 
Idealet vore om alla kunde jobba deltid de sista fem åren med viss 
ersättning för lönebortfall. Då hade de en möjlighet att bli pensionärer 
med hälsan i behåll.

Det är inte lätt att bli gammal. Förutom fysiska besvär tillkommer 
insikten att man inte behövs längre. En stor tröst är att de som nu 
praktiserar diskriminering mot äldre medmänniskor också blir äldre. 
Om 30 år kommer jag att läsa om deras bekymmer i DN och då skall 
jag ge tillbaka med en saftig insändarkommentar.

Petra, 59 år
Jag har drabbats av artros och även bytt ut en knäled men det hindrar 
mig inte från att leva ett kul och innehållsrikt liv med barn, barnbarn 
och många vänner.

Jag har inte upplevt någon åldersdiskriminering. Mina vänner är 26–69 
år men varken de eller jag tänker på någon åldersskillnad.

Kanske för att jag inte låter mig diskrimineras. Min ålder har gett mig 
en självkänsla som gör att jag säger ifrån.

Till exempel har jag bytt jobb fyra gånger sedan jag fyllt 50. Det jobb 
jag har i dag fick jag i våras, 62 år gammal, tack vare min kompetens, 
inte trots min ålder.

Visst vet jag hur gammal jag är. Men jag tänker inte så mycket på det. 
Därför tror jag inte heller att andra gör det.

M
Jag är 71 år, starropererad och med hörapparater. Men jag njuter av 
livet mer än jag tidigare gjort. Massor av idéer poppar hela tiden upp 
och jag vågar ta itu med dem också. Jag gjuter betongplattor, snickrar 
och målar växtlådor och använder elsåg, skruvdragare och andra 
verktyg som jag inte vågat tidigare. När jag gick i skolan fick flickor 
endast ha syslöjd.

I somras blev jag akut sjuk och man skickade en helikopter för att jag 
snabbt skulle få vård. Det är knappast åldersdiskriminering, som 
Tomas Lappalainen påstår att det finns så mycket av i dag. Varken jag 
eller min man har känt att vi blivit negligerade av sjukvården eller av 
andra.

Barbro
Att åldras och dessutom vara kvinna är nog värre. Män är väl de som 
oftast ”dräglar” över ungdom och skönhet.

Och vilka är det som mest bidrar till åldersdiskrimineringen? Inte är 
det ungdomarna, snarare folk från 40 år och uppåt.

Jobba till 75 är inte aktuellt för mig. I så fall får inställningen och 
attityden ändras radikalt till oss som är över 50 år. Jag tänker inte gå 
som lågavlönad och anses vara ingenting värd för att jag är gammal 
och kvinna.

Jag säger bara, för att använda ett modernt uttryck: ”Fuck you”. Nu 
gör jag som jag vill.

Marianne “



DN 3 nov 2014: 
“ Tar vår treårige son skada av att 
lillasyster ofta favoriseras?

Omgivningen, ibland även nära anhöriga, favoriserar och 
berömmer lillasyster, 2 år, som är tidig med allt. Storebror som är 
3,5 verkar än så länge mest nöjd med att lillasyster är duktig och 
får beröm. Men hur kan detta påverka hans självkänsla i 
längden? Och vad kan föräldrarna göra, ska de försöka påverka 
omgivningen? Psykolog Martin Forster ger råd.

Jag har ett problem som jag faktiskt aldrig har hört talas om eller läst 
om, trots att jag tänker att det måste vara mycket vanligt. Jag har en 
son på 3,5 år och en dotter på 2 år. Jag tycker så klart att båda är rätt 
fantastiska.

Min son är en rätt vanlig treåring, tänker jag. Viljestark och bestämd, 
nyfiken, bråkig ibland, otroligt hjälpsam, rolig och fantasifull. Han har 
varit lite sen med det mesta, men inom normalspannet. Och när han 
väl börjar utvecklas går det snabbt och han hinner i kapp sina 
jämnåriga utan problem. Min dotter är i stället tidig med allt. Pratar 
långa meningar, räknar till tio, böjer verb, kan namnen på alla barn på 
förskolan etcetera. Hon är dessutom otroligt charmig och framåt, 
medan min son är blyg och lite ängslig.

Mitt problem är att jag upplever att många favoriserar dottern. Även 
bland våra närmaste anhöriga. Och jag tycker inte alltid att de är så 
duktiga på att dölja det. I vart fall inte för vår son som har långa 
känselspröt och uppfattar alla nyanser. Än så länge verkar min son inte 
må dåligt av det. Han verkar framför allt ganska nöjd med och stolt 
över att hans lillasyster får beröm och är duktig. Men jag är orolig för 
framtiden.

Hur kan detta påverka hans självkänsla och relationen till systern? Hur 
kan jag som förälder kompensera och kan och bör jag påverka 
omgivningen?

Tack för ditt brev och för att du tar upp detta intressanta ämne. Jag 
har inte fått frågan förut, men tror precis som du att många känner igen 
sig. Jag förstår att det känns smärtsamt när din son kommer i 
skymundan och att du oroar dig för att han snart kommer att märka 
det. I synnerhet om vissa närstående uppenbart favoriserar lillasystern. 
Man önskar att de kunde börja behandla syskonen mer lika, men det är 
samtidigt ofta svårt för både föräldrar och andra närstående att hejda 
eller dölja sina spontana reaktioner. Om ett barn rusar fram med ett 
brett leende och öppna armar kommer man automatiskt att reagera 
känslomässigt och svara på samma sätt.

Frågan är vad du kan göra för att kompensera detta. Frågan är också 
om du behöver göra det. Finns det anledning att oroa sig för sonens 
framtida relationer och självkänsla? Det beror på flera saker. Först och 
främst är barnen fortfarande små och utvecklas mycket i den tidiga 
barndomen. Det är i regel svårt att konkurrera om uppmärksamheten 
med en 2-åring. Många barn som är blyga eller ängsliga behöver heller 
inte hindras av det – barn är olika, helt enkelt. För ungefär hälften av 
alla barn som är tydligt tillbakadragna i den tidiga barndomen består 
problemen när de blir äldre. Just nu verkar din son inte lida av detta, så 
frågan är hur ängslig han är och hur stor risken är att det kommer att 
utvecklas åt fel håll.

För det andra är det vanligt att syskon behandlas olika beroende på sin 
personlighet. Det behöver inte vara ett problem eftersom de kan ha 
olika behov. Även om din dotter exempelvis får mycket 
uppmärksamhet är det inte säkert att din son vill ha det. Eller att han 
vill ha samma slags uppmärksamhet. Något som stödjer detta är 
forskning som visar att barns självkänsla och relationer inte påverkas 



av att föräldrar behandlar dem olika. Det får betydelse först när barn 
uppfattar skillnaderna och tycker att de är orättvisa. Frågan är alltså 
om din son kommer att börja uppfatta att omgivningen reagerar olika, 
och om han får den uppmärksamhet och uppskattning han behöver.

Jag kommer nu att ge några råd om hur du kan förebygga en negativ 
utveckling. När ni är i sällskap där allt ljus faller på dottern tycker jag 
att någon ska försöka kompensera genom att också ge sonen 
uppmärksamhet. En utmaning är att lägga märke till att sonen kommer 
i skymundan. Du verkar redan notera det, men jag tycker att du kan ta 
upp det med närstående och kanske till och med påminna dem i 
stunden. Det är dock viktigt att sonen uppmärksammas på ett naturligt 
sätt. Om vuxna gör en plötslig eller uppenbar ansträngning för att rikta 
uppmärksamheten mot honom finns risken att han inte upplever det 
som äkta. Det är som sagt nödvändigt att fundera över vilket slags 
kontakt och uppmärksamhet just han mår bra av. Det kanske inte ska 
ske just när lillasyster håller hov – många barn genomskådar och blir 
pressade av kommentarer som ”Titta på storebror – han kan också, 
visa nu vad du kan!”.

En sak som ökar risken för jämförelser och avundsjuka mellan 
syskon är förstås om de konkurrerar inom samma områden. Det finns 
alltid en poäng med att uppmuntra barn att utveckla egna intressen, 
men det kan vara särskilt viktigt för din son. Risken att han försöker 
tävla med lillasyster inom områden där hon har uppenbara fördelar 
ökar också då omgivningen uppmärksammar hennes färdigheter och 
aktiviteter mer. Det är alltså återigen viktigt att omgivningen börjar 
notera vad han håller på med. När alla tittar på lillasyster som spelar 
apa kanske någon kan sätta sig bredvid storebror som ritar. Då visar ni 
att det han gör har lika stort värde som vad lillasyster gör.

Det är förstås också viktigt att uppmärksamma förmågor och 
färdigheter på ett sätt som inte förstärker tendenser till negativa 

jämförelser mellan syskon. Det mest grundläggande är att visa 
nyfikenhet och intresse, snarare än att värdera det barnet gör. Om 
sonen ritar är det ibland tillräckligt att bara sätta sig bredvid och titta 
på vad han gör. I huvudsak bör man prata om vad ett barn gör och hur 
det gör, inte hur bra det är. Framför allt bör man undvika etiketter som 
smart, konstnärlig eller musikalisk, vilket jag återkommer till senare. 
Det kan så klart vara svårt för dig att bromsa spontana kommentarer 
från omgivningen om hur fantastisk lillasyster är, men det blir sällan 
bättre av att försöka kompensera genom att just då säga samma sak till 
storebror.

Även om jag vill betona att det inte alltid behöver vara en nackdel att 
vara blyg och ängslig är det ändå tydligt i ditt brev att omgivningen 
visar mer uppskattning för din dotters beteenden. Det är inget ovanligt 
att syskon får olika roller, men jag vill avsluta mitt svar med att 
diskutera ett problem med detta.

Om man ofta sätter ord på rollerna finns risken att de befästs och att 
omgivningen börjar bete sig därefter. Man vet exempelvis att föräldrar 
som tror att deras barn är ängsliga ”av naturen” i högre grad kommer 
att bete sig på ett sätt som förstärker ängsligheten. Det sker inte i 
samma utsträckning om föräldrar uppfattar att barnets ängslighet i 
högre grad beror på samspelet med omgivningen. Självklart beror 
barns beteenden både på medfödda egenskaper och på samspelet med 
andra, men forskningen visar alltså att det är en fördel att framför allt 
utgå från det senare.

Det är alltså viktigt att undvika etiketter som ängslig eller charmig om 
du pratar om syskonen med andra. Ta i stället upp vad sonen behöver 
lära sig och framför allt vad du önskar att omgivningen ska göra – inte 
hur han eller hans syster är. Säg till exempel att hans syster ofta får 
mycket mer uppmärksamhet och att ni ser att han kan lida av det.



Även medvetna och lyhörda föräldrar kan trilla i fällan att förmedla sin 
egen oro till barnen. Ju mer du tänker på din son som ängslig och blyg, 
desto större risk att du omedvetet börjar anpassa dig därefter. Din oro 
är samtidigt begriplig och det är bra att du funderar på vad du kan göra 
åt omgivningens sätt att reagera.

Min poäng är bara att du inte ska behöva känna mer oro än vad som är 
befogat. Risken minskar om du undviker att tänka att barnen är på det 
ena eller det andra sättet. Det handlar inte om att blunda för 
svårigheter som finns, utan om att inte omedvetet befästa roller som 
gör att svårigheter uppstår eller förstärks. Samtidigt vet jag inte om du 
behöver jobba med detta med tanke på hur du inleder ditt brev: Din 
son är en vanlig 3-åring, som är bestämd, bråkig, hjälpsam, rolig och 
fantasifull. Det kanske bara gäller att du också lyckas få andra att se 
alla dessa sidor hos honom.

Martin Forster

Fråga Insidans experter

Legitimerade psykologen och psykoterapeuten Liria Ortiz svarar på 
frågor om självhjälp, förändring och parrelationer. Martin Forster, 
legitimerad psykolog och forskare, svarar på frågor om barn och 
familjerelationer.

Länkar till forskning som diskuteras i svaret finns på 
www.forster.se/referenser141103

DN 3 nov 2014:
”Spänning i trygg miljö är bra för hälsan”

“När han var liten var han rädd för mörker, och att gå vilse. Som 
vuxen har han sökt upp sina rädslor, börjat klättra i berg trots 
höjdskräck – och vågat bli pappa. DN har träffat aktuelle norske 
deckarförfattaren Jo Nesbø och pratat om rädslor, ondska och 
lust.

Jo Nesbø är på bokturné för att prata om sin senaste deckare ”Sonen”. 
Efter Stockholm väntar Spanien, Finland, Tyskland och därefter 
Mexiko, Colombia och Brasilien.

– Det är lite samma sak som när jag turnerar med mitt band Di Derre. 
Man vaknar upp på ett hotellrum och undrar var man är, säger Jo 
Nesbø som slagit sig ner framför mig på Berns med en kopp kaffe och 
en tallrik färsk frukt.

”Sonen” är en 540 sidor tjock historia om den professionelle 
syndabocken, den oskyldigt dömde och av skam nergången Sonny 
Lofthus väg mot upprättelse. Hans tillvägagångssätt stavas hämnd och 
drabbar dem som solkat Lofthus familjenamn. De som såg till att 
Sonnys far – polis till yrket och en tjallare inom den egna kåren på 
spåren – ”begick” självmord. De som fick det att se ut som om det var 
Sonnys pappa som var tjallaren. Det här får Sonny veta en dag i 
fängelset och hans korståg tar sin början.

– Jag fick idén en påsk när jag och några vänner pratade om de 
bibliska symbolerna. Jesus på korset, – nederlaget – och Jesus som 
vaknar upp från de döda, uppståndelsen, säger Jo Nesbø och citerar 
den kristna Trosbekännelsen om Jesus, Sonen:

http://www.forster.se/referenser141103
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– ”…sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån 
igenkommande till att döma levande och döda.” Trosbekännelsen är 
baserad på det där, att han ska komma tillbaka och döma levande och 
döda. Det var som en tagline till en film, en historia. Jag fick lust att 
skriva med den utgångspunkten.

Din bok handlar om hämnd eller skulle du säga revansch?
– Hämnd. Han, Sonny, hämnas personer han lidit ett nederlag mot. Det 
är familjehämnd, en blodshämnd.

– Och om vi tror att hämnd är något vi lagt bakom oss så är det naivt, 
säger Jo Nesbø och sätter tänderna i en skiva melon. Dagens 
rättssystem med fängelsestraff finns för att vanliga människor ska få 
en emotionell förlösning i form av hämnd. Veta att det finns ett pris att 
betala för de som gör något olagligt. Det är den rationella idén bakom 
hämnd.

Just de där raderna han citerade ur Trosbekännelsen inleder också den 
nya deckaren.

– Gamla testamentet i Bibeln har berättelser om kärlek och död, det är 
klassiska teman, men de är också moderna och finns i tv-serier som 
”Mad men” och ”Breaking bad”. Där rör sig huvudrollsinnehavarna i 
moraliskt tvivelaktiga landskap och hamnar i dilemman. De är inte 
enbart onda eller goda. Inte i Bibeln heller.

De utsätts för prövningar?
– Ja, och ta till exempel David som slåss mot Goliat. Vi hejar på lille 
David som blir kung men när han sedan förälskar sig i Urias hustru 
Batseba använder han sin makt för att bli av med Uria. Det märkliga är 
att vi som läst det här bekymrar oss mindre för Uria än för kung 
Davids samvete.

Jo Nesbøs böcker har sålt i mer än 25 miljoner exemplar världen 
över och översatts till 25 språk. Han anses som Norges störste 
kriminalförfattare genom tiderna. Hans deckare ”Polis” (som kom 
2013) toppade i våras boklistorna i Sverige, Storbritannien och 
Tyskland, han recenseras alltid i de stora amerikanska tidningarna, har 
podd-intervjuats i The Guardian och medverkat i Craig Fergusons late 
show.

Ändå är Jo Nesbø påfallande anonym och det gillar han. Att kunna 
försvinna i folkmängden i New York. Vara vem som helst. Han är 
utbildad civilekonom och arbetade under några år som finansanalytiker 
och börsmäklare. På kvällarna spelade och sjöng han i det egna 
popbandet Di Derre.

– Det var en Dr Jekyll & Mr Hyde-tillvaro. Popstjärna på kvällen och 
ekonom på dagarna. Men det var sunt för mig, ekonomijobbet höll mig 
nere på jorden.

Men så tog han en paus under fem veckor och åkte till Australien. På 
planet började han skriva och när han kom fram fortsatte han. Snart 
hade han ett manus.

– Det var så lätt att skriva och föll sig…naturligt. Det var en kick.

Hemma igen gjorde han en ekonomisk kalkyl. Hur länge skulle hans 
sparade pengar räcka om han sa upp sig och fortsatte skriva? Några 
månader. Han sa upp sig och skickade in manuset till ett förlag men 
under ett annat namn. Han ville inte att de skulle anta berättelsen 
därför att den var skriven av popstjärnan Nesbø, men det visade sig 
sedan att få kände till bandet. Debutboken 
”Fladdermusmannen” (1997) blev antagen och resten är historia. Tio 
böcker har det blivit med kriminalkommissarie Harry Hole i fokus, 



lägg därtill reportagelitteratur, barnböcker om Doktor Proktor, två 
deckare utan Harry Hole och en novellsamling. 

Harry Hole är inte med i ”Sonen”, har du tröttnat på honom?
Jo Nesbø skakar snabbt på huvudet och smuttar försiktigt på sitt kaffe.

– Varje gång jag har avslutat en bok med Harry Hole är jag trött på 
honom, men efter ett tag får jag lust att hänga med honom igen. Och 
han kommer tillbaka.

Men är du rädd att släppa honom? Han är populär…
– Jag har inga förpliktelser. Inte mot förlaget och inte mot läsarna. 
Lojalitet mot läsarna består i att inte ge dem vad jag tror de vill ha. Det 
är också det enda sättet att behålla dem.

Det ligger en hel del research bakom hans berättelser där Oslos undre 
värld tecknas i en gråskala som dras alltmer mot svartaste svart. Jag 
frågar honom om hans efterforskningar har gett honom en större 
förståelse för människors sårbarhet. Hur en händelse kan utlösa ett 
mänskligt skred, en personlig tragedi, som i värsta fall leder till en 
kriminell handling.

Han tystnar. Tvekar. Vrider och vänder lite på sina händer som sticker 
fram ur den blå jeansjackan.

– Ehh… menar du tolerans? 

Nej.
– Det är nog mer att jag tänker att så här är det. Vi kämpar ofta en 
hopplös kamp och vi har bara vår egen moral som håller oss tillbaka – 
och rädslan för straff, för att avslöjas. Vi väger omedvetet för och 

emot. Men om vi vet att vi inte kommer att bli avslöjade… jag vet 
inte… jag är nog inte speciellt optimistisk när jag tänker på människor 
i utsatta situationer. Därför tycker jag att det är bra med ett samhälle 
som har regler och lagar. Och det tyder ju på att vi inte har tilltro till att 
individen själv kan ta ansvar.

Harry Hole, din kommissarie, försöker förstå ondskan. Är det 
också din ambition i ditt skrivande?
– Ja, men först måste man definiera vad ondska är. Själv tänker jag 
dels på den passiva ondskan, vardagsondskan, som handlar om 
likgiltighet, brist på empati och prioritering av egna intressen på 
bekostnad av andras. Dels på den aktiva ondskan som inbegriper 
seriemördare och sadister men då är vi inne på psykologi. Det är 
intressant.

Han säger att han tror att vi alla har något av ondska i oss, men att de 
allra flesta vet var gränserna går. Att det som är tabubelagt stannar vid 
tanken.

Jo Nesbø är uppvuxen i Molde, en liten stad vid kusten nordväst om 
Oslo.
– Där bodde alla möjliga sorters människor med alla möjliga 
bakgrunder. Det gav mig en förståelse för människors liv som jag har 
haft användning av när jag skriver. 

Han var, berättar han, ett fysiskt modigt barn: åkte skidor i branta 
backar, spelade fotboll, for fram, men var rädd att gå vilse i skogen. 
Rädd för mörker, rädd för att komma bort. Han hade en dröm om att 
han gick på en välkänd stig men när han vände om och skulle gå 
tillbaka var landskapet helt förändrat; främmande. 



– Som vuxen har jag ofta uppsökt det jag är rädd för. Jag var länge 
höjdrädd men för tolv år sedan började jag klättra i berg.

Han funderar en stund.

– Och att bli far var att få tillbaka de rädslor du hade lärt dig att 
bemästra. Fruktan att något kan hända ditt barn och som du inte har 
kontroll över. Det finns ingen taktik att komma över den rädslan.

– Men, säger han, det som skrämmer mig som vuxen är också 
galenskap. Att mista greppet om världen du lever i.

Det där är rädslor vi alla kan känna igen oss i men ibland söker vi 
också rädslan som till exempel när vi läser våldsamma thriller.

Finns det något positivt med att känna rädsla?
– Ja, det tror jag, men vi måste vara i en trygg miljö. Den rädsla du 
känner om du står bakom räcket på en hög bro och tittar ner skiljer sig 
från den rädsla du känner om du stod på räcket till bron. Spänning i 
trygg miljö är ju bra för hälsan, säger Jo Nesbø och ler bakom det lätt 
grånade skägget. Det får fart på blodcirkulationen.

Han börjar se lite rastlös ut nu. Intervjuschemat är tajt och jag anar att 
detta är en strukturerad gut. Han värjer sig en smula.

–  Jag är inte särskilt strukturerad. Allt jag gör i livet är lustbetonat, 
men man måste vara disciplinerad för att leva ett odisciplinerat liv.

Nästa bok har han redan skrivit klar. Det är, säger han, en 
kärlekshistoria, med thrillerinslag. Titel? ”Mera blod”.

Carin Ståhlberg carin.stahlberg@dn.se

Längtar efter att kunna klättra mer.

Född: 1960 i Oslo, uppvuxen i Molde, en stad vid havet nordväst om 
Oslo i jämnhöjd med Sundsvall.
Yrke: Författare, utbildad civilekonom och finansanalytiker. Har 
arbetat som aktiemäklare. Är också sångare och låtskrivare i 
popgruppen Di Derre.
Bor: I Oslo.
Familj: Dotter 15 år.
Tidigare verk i urval: ”Fladdermusmannen” (debuten 1997), 
”Rödhake” (2000), ”Frälsaren” (2005),  ”Snömannen” (2007), 
”Gengångare” (2011), ”Polis” (2013). Fristående romanen 
”Huvudjägarna” har filmatiserats. Har också skrivit barnböcker om 
figuren Doktor Proktor. 
Aktuell med: Thrillern ”Sonen”.
Startade i början av 2000-talet en stiftelse som stöder projekt för att 
bekämpa analfabetism i tredje världen.
Ville bli som barn: Fotbollsspelare.
Skulle vilja vara nu: Fotbollsspelare.
Förebilder: Nej.
Gör på fritiden: Klättrar.
Skulle vilja kunna: Klättra ännu mer.
Blir rädd för: Människor utan empati. “
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DN 6 nov 2014: 
“Tryggheten för tvångsplacerade barn ska 
bli bättre

Tvångsplacerade barn ska oftare få stanna i det familjehem där de 
vårdas. Det kommer en utredning som läggs fram i sommar att 
föreslå.

Men frågan är känslig. De biologiska föräldrarna hamnar ofta i 
konflikt med familjehemmen och känner sig motarbetade.

– Det är hög tid att se över lagarna om tvångsvård för barn och unga. I 
Sverige har det inte hänt något med lagarna under de senaste 30 åren, 
säger utredaren Håkan Ceder.

Nyligen fick han regeringens uppdrag att undersöka om familjehem 
oftare ska kunna ta över vårdnaden av barnen.

Socialtjänsterna i landets kommuner placerar varje år tusentals barn i 
hem utanför familjen.

Det kan bero på att föräldrarna misshandlar barnen eller att de på 
grund av psykiska besvär eller missbruksproblem inte klarar att ge 
dem den omvårdnad de behöver.

I andra fall, oftast när det gäller äldre barn, kan det vara problem hos 
barnet, exempelvis att de missbrukar alkohol eller andra droger.

I de flesta fall är vårdnadstiden ganska kort och barnen återvänder 
snart till sina föräldrar. Men det finns också flera fall där barnen vårdas 
under lång tid, ibland under hela sin uppväxt.

Om barnen var små, kanske nyfödda, när de kom till familjehemmet 
är det inte ovanligt att de betraktar familjehemmet som sitt verkliga 
hem.

Men eftersom LVU-placeringen ska omprövas regelbundet innebär det 
att barnen tvingas växa upp med ovissheten om var de ska bo och vem 
som ska ta hand om dem. Det är detta som utredningen ska försöka 
råda bot på.

– Utgångspunkten är att minska otryggheten och osäkerheten för 
barnet, säger Håkan Ceder.

Han ska bland annat undersöka hur familjehemmen oftare ska kunna 
överta vårdnaden av barnen. Frågan är känslig eftersom det ofta sker 
emot de biologiska föräldrarnas vilja.

– Det här gör ju att hela frågan är komplex. Ibland går barnets intresse 
emot föräldrarnas, säger Håkan Ceder.

Han gör redan nu klart att han som utredare vill vara försiktig med att 
föreslå tvångsåtgärder och att han i de flesta fall tror på ett ökat 
samarbete med föräldrarna.

– Ju mindre ingripande åtgärder man kan använda, desto bättre. Det är 
lätt att säga, men ett bra klimat i kontakten med föräldrarna är det allra 
viktigaste, anser han.

Det är inte ovanligt att föräldrarna i familjehemmen vill fungera som 
barnens riktiga föräldrar och att de då hamnar i konflikt med de 
biologiska föräldrarna.



Det är också vanligt att de senare känner sig motarbetade av 
socialtjänsten.

Håkan Ceder, som inte är klar med utredningen, uttrycker ändå en viss 
förståelse för föräldrarna.

– Det finns mycket att göra för att förstärka stödet till föräldrarna. Då 
kan man minska risken för låsningar. Vi har 290 kommuner och 
förutsättningarna är olika, men generellt anser jag att stödet till 
föräldrarna är otillräckligt, säger han.

I uppdraget ingår också att utreda om barnen i vissa fall kan 
adopteras. Det innebär juridisk att banden med de ursprungliga 
föräldrarna skulle klippas helt. I dag är det i stort sett omöjligt med 
adoption om inte de biologiska föräldrarna går med på det.

– Adoption innebär att barnen förlorar alla rättsliga band med släkten. 
Redan nu kan jag avslöja att vi inte kommer att föreslå möjligheter till 
tvångsadoption, säger Håkan Ceder.

Den 15 juni 2015 ska utredningen vara klar.

Stefan Lisinski

stefan.lisinski@dn.se
Fakta. Omhändertagande av barn

Socialtjänsten placerar allt fler barn och unga som inte fyllt 18 år för 
vård utanför hemmet.

Barnen kan vårdas enligt Lagen om vård av unga, LVU, om 
föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte går med på vården, eller 
om barnet är över 15 år och själv inte vill vårdas. För yngre barn 
handlar det oftast om misshandel eller vanvård i hemmet. För 
tonårsbarn är det vanligt att de LVU-placeras på grund av egna 
problem, som exempelvis missbruk.

Socialstyrelsen mäter varje år hur många barn som vårdas vid en 
given tidpunkt, den 1 november. I fjol fick totalt 22 700 barn och unga 
någon form av vård och 5 400 vårdades enligt LVU. Jämfört med år 
2006 är det en ökning med nästan 20 procent.

För en del blir vården långvarig. Totalt 2 469 barn hade varit 
placerade i familjehem i fem år eller längre, den 1 november 2012. Av 
dessa var 904 yngre än ett år när de placerades första gången.

De flesta som är LVU-placerade under lång tid hamnar i ett 
familjehem, alltså ett hem som på uppdrag av socialtjänsten vårdar och 
fostrar barnen.

Enligt lagen ska socialtjänsten överväga om det finns skäl att flytta 
över vårdnaden av barnet till familjehemmet om ett barn varit placerat 
längre tid än fem år. Men trots att möjligheten funnits under lång tid, 
ända sedan år 1983, är det ovanligt. År 2012 flyttades vårdnaden över 
till familjehemmen i 246 fall.

En statlig utredning arbetar just nu med förslag för att öka antalet 
vårdnadsöverflyttningar till familjehemmen.

Utredningen ska också titta på om familjehemmen i vissa fall ska 
adoptera barnen. En adoption innebär en definitiv överflyttning av 
vårdnaden och är i dag inte möjlig utan att de biologiska föräldrarna 
ger sitt godkännande.

Källa: Socialstyrelsen “
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DN 6 nov 2014: 
“ Maria: Jag vill ha hem min flicka

Under två år har Maria kämpat för att få tillbaka sitt barn. Hon 
har lämnat maken som misshandlade flickan.

Nu får kommunen kritik för att den motarbetar återföreningen 
mellan mor och dotter.

– Jag vill flickans bästa och vill att hon ska komma hem så fort som 
möjligt. Men socialtjänsten har motarbetat mig, säger Maria.

Det är inte bara hon som är kritisk. I flera domar får socialnämnden i 
Svalöv kritik för att den har hindrat Maria från att bygga upp 
kontakten med sin dotter.

”Det står dock klart att nämnden [...] inte har haft det fokus på 
återförening mellan vårdnadshavare och barn som är avsett” heter det i 
en dom som kom förra veckan från förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolen bestämmer att umgänget mellan Maria och dottern ska 
återupptas. Flickan ska bo kvar i familjehemmet ett halvt år, medan 
kontakten med Maria ska byggas upp.

Socialnämnden i Svalöv vill annorlunda och har arbetat för att 
vårdnaden av dottern ska flyttas till familjehemmet. Under tiden har 
kommunen stoppat kontakt mellan Maria och hennes dotter.

Bakgrunden är att flickan blev slagen och skadad av fadern när hon var 
nyfödd. Han dömdes till fängelse i två och ett halvt år. Men även 
Maria dömdes. Domstolen ansåg att hon inte hade ingripit mot 
misshandeln.

– Jag var rädd att han skulle skada flickan ännu mer, säger Maria.

Nu har hon brutit med maken. Hon lever på hemlig ort och domstolen 
anser att det inte finns någon risk för att hon skulle vanvårda flickan.

Men socialnämnden i Svalöv har ändå inte velat bygga upp kontakten 
mellan mor och dotter. Under en period fick de två träffas under 
bevakning av socialtjänstemän och familjehemsföräldrarna.

Den senaste gången hon träffade dottern var den 15 september, sedan 
avbröts umgänget.

Nu har alltså förvaltningsrätten gett Svalöv bakläxa. Men än så länge, 
en dryg vecka efter den senaste domen, har kommunen inte låtit henne 
träffa flickan.

– Jag vill ha tid med min flicka så fort som möjligt, att vi ska äta och 
sova tillsammans. Om min dotter vill fortsätta att ha kontakt med 
familjehemmet så ska hon få det, säger Maria.

Vid några tillfällen har hon misstänkts för att vilja gå tillbaka till sin 
make. Han har nyss avtjänat sitt straff.

– Aldrig i livet att jag går tillbaka till honom. Det är slut, säger hon.

DN har förgäves sökt socialchefen i Svalöv.

Fotnot: Maria heter egentligen något annat.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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DN 7 nov 2014: 
“ Pappa är lik sin pappa

Papparollen förändras stadigt – men långsamt, säger 
”pappaforskaren” Roger Klinth. Pappor tar större ansvar i 
familjen, men de traditionella mönstren lever till stor del kvar.

På söndag kommer Roger Klinth att uppvaktas med tårta. Om någon 
av de tre sönerna inte har möjlighet att vara med ringer de med 
säkerhet för att gratulera sin pappa.

– Vi har avskaffat det här med presenter på mors dag och fars dag. 
Men det är alltid roligt att bli lite uppvaktad, säger Roger Klinth.

Han arbetar vid Linköpings universitet och skrev en 
doktorsavhandling om pappor och papparollen. Han har fortsatt att 
forska om den svenska föräldrapolitiken och om varför en del pappor 
väljer att ta ut en lång föräldraledighet.

Hur ser egentligen papparollen ut i dag, 2014?

– Den som kunde göra en tidsresa från 1960-talet och dimper ned i 
dagens verklighet skulle känna igen de sociala mönster som 
kännetecknar familj och föräldraskap, men också uppleva stora 
förändringar. Fortfarande är mamman ”förstaföräldern”, medan 
pappan är mer av en hjälpreda i de flesta familjer. Mammorna har det 
övergripande ansvaret, papporna är mer eller mindre aktiva figurer. De 
traditionella mönstren lever kvar. Samtidigt vill allt fler pappor skapa 
nära relationer till sina barn och ta aktiv del i deras vård och omsorg.

Hur har det förändrats sedan andra världskriget?

– Den stora förändringen skedde under 1960-talet. Då började 
diskussionen om att pappor måste ta större ansvar för hemmet och 
barnen. Och 1974 fick män rätt till betald ledighet för att ta hand om 
sina barn. Det var unikt i ett internationellt perspektiv.

– Sedan dess har utvecklingen gått stadigt men långsamt framåt. Så 
ökar till exempel mäns andel av föräldraledigheten sakta men säkert, 
och pappor tar ett större ansvar i familjen jämfört med för fyrtio femtio 
år sedan.

Framtiden?

– Det är svårt att sia om vad som kommer att hända. Men en sak är jag 
övertygad om, och det handlar om politikens betydelse. Politiska 
beslut har hela tiden varit viktiga i arbetet med att förändra 
papparollen, inte minst har utformningen av föräldraförsäkringen 
bidragit till att förändra etablerade könsmönster.

– Samtidigt är de kommersiella krafterna viktiga, och där ser jag två 
trender. Den som går in i en leksaksaffär upptäcker att inte särskilt 
mycket har hänt under de senaste femtio åren. Uppdelningen mellan 
typiska pojkleksaker och tjejleksaker är tydlig. Inom kulturområdet 
utmanas samtidigt etablerade könsrollsmönster, exempelvis i en del 
filmer och på teaterscenerna.

Du har tre söner, hur har din papparoll förändrats?

– I dag bor två av sönerna inte hemma längre och för dem är jag 
kanske mer en kompis och en samtalspartner än tidigare. Tidigare hade 



jag en mer omvårdande roll. Jag tog ut föräldraledighet på 90-talet. 
Första gången studerade jag och var föräldraledig två månader, sista 
gången delade jag och min hustru lika på ledigheten. Jag jobbade 
också åttio procent under en period när barnen var små för att få mer 
tid att vara med dem.

– Egna erfarenheter och min forskning har påverkat mig och inneburit 
ett uppvaknande. När jag var hemma med barnen insåg jag vad det 
innebär att ta ansvar för en familj.

Till sist, vad tycker du om fars dag?

– Det är ett kommersiellt jippo som inte har någon större social 
påverkan på hur pappor tänker och fungerar. Handeln vill sälja lite mer 
varor, så är det. Samtidigt är det kul att få vara lite i centrum som 
pappa.

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se 

Fakta. Pappaledighet

Mellan 2000 och 2013 har männens andel av uttagna dagar med 
föräldrapenning fördubblats. Men trots ny rekordnotering i fjol tog 
männen bara ut var fjärde dag.
Bland högutbildade föräldrar tenderar man att dela mer jämställt på 
föräldrapenningen.
Om kvinnans utbildning är högre än mannens så tycks det påverka 
benägenheten att dela mer lika.
Fortsätter männens ökningstakt kommer uttaget av föräldrapenning att 
vara helt jämlikt först år 2040.
Källa: Försäkringskassan “

DN 7 nov 2014: 

“ Fars dag firas mindre än mors

”Ge åt den som ger. Under den parollen lanserades fars dag i Sverige 
på 1930-talet. Det var normalt sett pappa som höll i plånboken, hans 
roll var familjeförsörjarens och så skulle det förbli länge.

Med mors dag var det lite annorlunda. Mamma skulle för en gång 
skull få ledigt från hushållsarbetet på sin dag, och få kaffe på sängen.

Hyllandet av kärnfamiljen och stärkandet av traditionella 
könsrollsmönster är något som både fars och mors dag har kritiserats 
för. Att barn som inte har någon pappa eller mamma blir uteslutna har 
också tagits upp. Men mest av allt har kritiken handlat om att dagarna 
har blivit kommersiella jippon.

Fars dag kom till Sverige 1931. Liksom för mors dag, som infördes 
1919, var förebilden amerikansk. Sonora Smart Dodd i USA ville hylla 
sin pappa för att han ensam fostrat sju barn sedan hans fru avlidit.

De här två dagarna var typiska för det framväxande välfärdssamhället 
under det tidiga 1900-talet, då flera nya högtidsdagar skapades, enligt 
Nordiska museets hemsida. Folkhemmet stod för dörren – ett samhälle 
som byggdes kring kärnfamiljen.

Både mors och fars dag blev snabbt viktiga för handeln, i Sverige som 
i USA. 1949 bildades en nordisk kommitté av handelsmän som ville 
verka för en spridning av seden att fira fars dag. På initiativ av det 
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nordiska handelssamfundet flyttades dagen från juni till november för 
att inte ligga för nära mors dag och försäljningen inför den.

Det är fler som firar mors dag än fars, och kommersiellt har fars dag 
setts som mindre viktig, enligt Svensk handel – det är färre som köper 
något till pappa.

Marknadsföringen inför fars dag har också kritiserats genom åren. 
Exempelvis så fälldes NK 1990 för en annons där unga flickor 
poserade i underkläder under rubriken ”Nästa söndag är det fars dag”. 
Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam tyckte att 
annonsen förmedlade uppfattningen att kvinnors uppgift är att stå till 
mäns förfogande sexuellt, kanske till och med för sina egna fäder.

För ett år sedan blev det twitterstorm när Sturegallerian annonserade 
inför fars dag med en bild av ett par spetstrosor under texten ”Please, 
please him”. Sturegallerian bad om ursäkt offentligt och tog bort 
annonsen, som senare fälldes av Reklamombudsmannen som sexistisk 
och stötande.

Malin Nordgren malin.nordgren@dn.se “

DN 7 nov 2014: 

“ Medelklassen kan inte skriva ”Rapport 
från en skurhink”

“Varsågod medelklass, analysera min medelklass. När det är färdigt 
kan vi jämföra vilken som är värst. Man kan gå fram till min 
romanperson Eskil och säga: Vad gnäller du för, skärp dig, det kunde 
varit så mycket värre. Man kan säga så, och ha rätt. Man kan också 
fråga hur läget är. Det är enkelt att håna tomma hipsters med laptoppar 
i knät. Jag gör det själv. I det enorma medelklassparaplyet ryms såklart 
väldigt många människor. Ofta går det att läsa att de mår dåligt. Att 
den psykiska ohälsan ökar har blivit ett ringande i örat. Vi står här, 
högst upp på behovstrappan och tittar ut. Eskil, du har lägenhet, cash, 
kultur, möjligheter, vad gnäller du för?

För att utsikten kan vara förlamande.

Jag hade inte kunnat skriva ”Rapport från en skurhink”. Av så många 
skäl. Men jag läser ofta om arbete och bra litteratur har förmågan att 
färdas långt utanför det beskrivna perspektivet. Klass kan dessutom 
vara glidande. Att göra en tydlig distinktion mellan arbetar- och 
medelklass känns om inte väldigt svepande så i alla fall litterärt 
ointressant. På arbetsplatsen är Eskils kulturella kapital tämligen 
oanvändbart. Det ekonomiska kapitalet är viktigare, och där står han 
lågt i status helt enkelt eftersom de andra arbetat längre på heltid och 
använder pengar på ett ”ansvarsfullt” sätt. De bränner inte allt på en 
hitta-sig-själv-resa i Sydamerika.
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Elin Cullhed gör på många sätt en väldigt fin läsning av min roman 
(DN 3/11), dessvärre verkar det också vara en biografisk läsning (ah, 
samtid). Jag vill bli författare. Eskil vet inte vad han vill. Han är 
livrädd för varje indikation på att han börjar bli något, till exempel 
vaktmästare. Jobbet är helt okej, men det kan väl inte vara allt? 
Förväntningarna på vad livet ska erbjuda är så högt ställda att varje 
realistisk utgång blir ett väghinder. Fråga Hannah i ”Girls” (eller vem 
som helst i serien). Jag tror inte att någon av dem har ett bra svar på 
vad de vill ska hända. De kan däremot rabbla upp en massa saker som 
inte får hända. Det viktiga är, som Cullhed skriver, att få spricka, att 
tappa kontroll. Men det är på låtsas, vi är hopplöst medvetna om det. 
När jag på senaste tiden träffat många författare och journalister har 
jag märkt av tendensen att romantisera kroppsarbete. Vi måste inte 
lyfta mer än våra egna fingrar. Vi är fyllda av tvivel och neuroser och 
sneglar på det som verkar rent, där rätt är rätt och fel är fel.

Det är så jag har kunnat skriva om arbete. Ett problem med min bok 
och den andra som Cullhed tar upp, ”Den andra kvinnan” av Therese 
Bohman, är att huvudkaraktären bär en författares blick. Det gör inte 
böckerna dåliga, men som läsare är det lätt att sakna rösten från den 
som betraktas, någon som befinner sig mitt i. I Märta Fohlins debut 
”Jag duger inte åt lycka” är perspektivet också mycket observerande, 
självmedvetet. Även om författare inte skriver om sig själva så är det 
lätt hänt att falla in i den som antecknar. Zlatans biografi är fantastisk 
eftersom den visar hur ett modernt alternativ kan se ut.

Jack Hildén “

DN 10 nov 2014: 

“ Jag får aldrig några riktigt nära vänner – 
vad gör jag för fel?

Hur blir man egentligen nära vän med någon som man är bekant 
med? Alla verkar så upptagna, de har mycket på gång och har 
redan många andra vänner. De säger att de gärna vill träffas men 
sedan blir det ändå inget, skriver veckans frågeställare. Gör hon 
något fel? Psykolog Liria Ortiz svarar.
Fråga

Jag tycker att det är svårt att bli nära vän med vänner. Att bli bekant 
är inget problem, men sedan kan det av olika anledningar ta stopp.

I gymnasiet hade jag bara ett par kompisar. Den ena idrottade i samma 
förening som jag och någon annan gick i en annan klass. Min 
idrottande kompis var jag nog egentligen bara kompis med för att vi 
idrottade i samma förening. Annars hade vi nog inte varit kompisar. I 
gymnasiet gick mycket av tiden förstås åt till att plugga och tiden som 
blev över lade jag på idrott. Så jag hade det väl ganska bra ändå, men 
någon riktigt bra vän hade jag inte. Senare på universitetet läste jag 
enstaka kurser och hittade faktiskt några tjejer att umgås med. Men vi 
umgicks inte jättemycket på fritiden. Alla bodde utspridda så vi 
träffades ändå bara ganska sporadiskt. Idrottskompisarna hade slutat 
för flera år sedan och jag med i princip. Tiden gick mest åt till studier.

När jag var 26–27 började jag jobba och där hittade jag några trevliga 
tjejer som jag faktiskt blev lite närmare vän med skulle jag säga. 



Kanske var det faktiskt första gången som jag kände att några var 
schysta och gillade mig. Vi umgicks på fritiden och tränade 
tillsammans ibland. Sedan gick det tio år med småbarn och jag släppte 
mina vänner som jag hade, för de bodde ganska utspritt och det fanns 
inte så mycket tid till annat. Nu när barnen börjar bli större känner jag 
en längtan efter att kunna umgås med vänner utanför familjen igen. Nu 
har jag kanske Facebook att tacka för att jag hittat ett par av mina 
gamla vänner igen och även hittat några nya.

För ett par år sedan blev jag lite inblandad i en väns familjetragedi. 
Jag hjälpte henne sedan en del innan hon flyttade tillbaka till sin 
hemort.

Jag kände direkt att jag måste kolla så att hon mådde okej eftersom 
hon bodde så nära. Dessutom var hon en väldigt trevlig person, så det 
kändes inte konstigt. I ett sådant här ”krisläge” upptäckte, eller trodde i 
alla fall, jag att vi blev nära vänner. Vi hade intressanta diskussioner 
och barnen lekte tillsammans en del. Det kändes som att hon mådde 
ganska okej efter några månader. Jag förklarade att jag verkligen 
gillade henne och hon sa samma sak till mig. Då som nu var det ändå 
mest jag som försökte hålla kontakten och jag blir väldigt osäker på 
om jag ska låta bli att höra av mig. Hon verkar ha så mycket annat på 
gång, och andra vänner, att jag ibland känner mig helt överflödig.

I början tyckte jag att det var sorgligt, men nu har jag vant mig. Hon 
hälsade dock på mig i somras och då drev jag nog på det hela lite. När 
jag ibland driver på vänskaper så blir jag också lite osäker. Jag vill ju 
att det ska vara ömsesidigt och inte bara komma från mig. Men jag har 
lärt mig mycket genom den här vänskapen och det tycker jag är 
positivt. Jag känner att det nu är mycket lättare att hitta vänner än 

tidigare. Och jag märkte att när man är väldigt öppen så blir det 
mycket lättare.

Jag har även hittat andra som jag verkligen gillar, men jag vet inte 
riktigt hur jag ska gå till väga. Många verkar så himla upptagna. De 
säger att de gärna träffas när jag hör av mig, men det är alltid jag som 
får ta initiativet (känns det som). Jag bjuder in dem, jag sms:ar, jag 
ringer. Om de säger att de vill träffas så har de sedan sällan tid när det 
kommer till kritan och en del har ju uppenbarligen en massa andra 
vänner. Jag har egentligen inte mer tid än de, men jag säger aldrig det 
för jag tycker att det ger ett intryck av att man kanske inte är 
intresserad. Men jag kanske borde göra det?

Vad gör jag för fel? Känner ibland att någon kan vara så 
jätteintresserad av mig i början och säga att ”åh, vi måste träffas 
oftare” Sedan händer inget? Då försöker jag ta initiativet och då har 
personerna redan tröttnat, känns det som. Det känns som om det är en 
jättekonkurrens och som om man måste vara jättemycket på hugget 
och driftig för att hitta vänner. Är man för avvaktade blir det inget. För 
mig är det inte viktigt med 1000 ytliga vänner. Jag vill hellre ha två tre 
nära vänner som jag kan lita på och som jag inte känner att jag ”stör”.

Förvirrad

Svar. Hej, och tack för din angelägna fråga. För du berättar om något 
som jag tror är ett dilemma för många av oss. Bristen på tid för att 
träffa de vänner vi har, men också för att lära känna personer vi 
uppskattar och vill lära känna ännu mer, kanske bli vänner med. En del 
hävdar att bristen på egen tid närmast är något som karakteriserar vår 
vardag. I det ständiga livspusslande som vi behöver ägna oss åt väljer 



vi bort saker trots att de är angelägna för oss, och fast vi vet att de gör 
oss gott – som att träffa vänner.

Du undrar om du ”gör något fel”. Nej, jag tror inte det. Det handlar 
snarare om att förutsättningarna som du har är en rejäl utmaning. Nära 
vänskap tar ju tid att utveckla, och behöver uppmärksamhet och 
kontinuitet som inte är så lätt att få plats för i en krävande vardag. Du 
fångar det så väl när du skriver att ”det känns som om det är en 
jättekonkurrens och man måste vara jättemycket på hugget”.

Två norska forskare, Birgitte Lange och Marit Slagsvod, har studerat 
hur vuxen vänskap uppstår och upplevs på gott och ont. En av deras 
slutsatser ligger nära din. Nära vänner kan man inte ha mer än två eller 
tre. Har man för många vänner är man en halvgod vän med många, 
och inte god vän med någon. Nära vänskap kräver tid. De resonerar 
vidare om detta utifrån ett fenomen som de kallar ”väntyranni”. Det 
målas upp en bild i offentligheten, i medier och tv-serier, av att nära 
vänskap uppstår enkelt och finns överallt, till exempelvis med grannar, 
arbetskamrater och träningskompisar. Forskarna menar att detta skapar 
en förväntan kring vänskap som är långt ifrån hur verkligheten ser ut 
för de allra flesta.

Vad kan du då göra för att underlätta för dig? Du vill ha två till tre 
nära vänner som du kan lita på, och som du känner att du inte stör när 
du hör av dig!

För det första, jag tror att du får tillämpa acceptans – för även om du 
gör allt rätt, så kommer ganska många att förbli bara bekanta. Inte för 
att du är för ”drivande” eller ointressant utan för att de inte hinner med 
vänskap eller behöver mera av detta. Kom ihåg det när du blir 

besviken. Anklaga dig inte, utan konstatera detta och leta vidare. Och 
här tror jag att det är viktigt att du väljer mer selektivt vilka du ska 
närma dig. Utifrån psykologisk forskning vet vi att vi lättare blir 
vänner om vi känner en likhet i vårt sätt att vara och i våra 
uppfattningar om saker och ting. Vänskap uppstår också lättare när vi 
gör saker tillsammans och detta gäller alla, inte bara män. Din första 
nära vänskap med kompisen som du idrottade ihop med är ett bra 
exempel på detta. Fundera på vilka personer i din omgivning som du 
kanske ska närma dig särskilt, utifrån detta resonemang om när 
förutsättningarna för nära vänskap verkar vara som bäst.

Vill du läsa mer om vänskap mellan kvinnor i vuxen ålder så finns en 
bok om detta av författaren Åsa Moberg. Den heter ”Väninnorna och 
jag”, och är en varm bok om kvinnlig vänskap. Hon skriver om 
vänskap som en relation där man får prata rakt och prestigelöst, om 
hur vänskap kanske är vår viktigaste relationsform och om hur den 
uppstår och ibland upphör.

Liria Ortiz

Fråga Insidans experter

Legitimerade psykologen och psykoterapeuten Liria Ortiz svarar på 
frågor om självhjälp, förändring och parrelationer. Martin Forster, 
legitimerad psykolog och forskare, svarar på frågor om barn och 
familjerelationer. “



DN 12 nov 2014:

”Männen köper hellre mark än betalar för 
hustruns vård”

Våldtäkter och andra former av sexuellt våld är ingen ovanlighet i 
Sydasien. Men i Nepal har kvinnoförtrycket fått särskilt otäcka 
följder: hundratusentals kvinnor har drabbats av livmoderfram-
fall, i första hand orsakade av att flickor tvingas till äktenskap i 
mycket ung ålder.

– Vårt land är patriarkaliskt och mansdominerat och i samhället trycks 
kvinnorna ned, säger Rita Mahato, 37-årig människorättsaktivist från 
Nepal, som har kommit till Sverige för att ta emot årets Per Anger-
pris.

Hon har tilldelats priset för sitt arbete för våldsdrabbade kvinnor, 
något som har medfört att hon själv har utsatts för upprepade hot.

– Männen anklagar mig för att ”förstöra” deras kvinnor när jag 
försöker hjälpa dem till att få vård.

Rita Mahato bor till vardags i den eftersatta Terai-regionen på Nepals 
slättland vid den sydöstra gränsen mot Indien, där folk främst lever på 
risodling. Hon arbetar för frivilligorganisationen Worec (Women’s 
rehabilitation center), och det är ingen lättsam tillvaro. Varje dag går 
hon upp klockan fyra för att ordna morgonens rismål till familjen, och 
sedan cyklar hon tolv kilometer till kontoret. Sedan ägnar hon hela 
dagen åt att cykla ut till hjälpbehövande kvinnor.

– Jag är en vanlig kvinna, men det blir inte någon ledighet, det är så 
många kvinnor som behöver hjälp. Situationen i Nepal är mycket 
farlig med dagligt våld mot kvinnor.

Kvinnornas största problem är enligt Rita Mahato skador och 
infektioner i underlivet. Det beror på de kvinnornas underordnade 
ställning, och specifikt handlar det om att unga flickor blir bortgifta, 
ibland så tidigt som i tolvårsåldern, trots att det är olagligt. Det är barn 
vars kroppar inte är redo för upprepade graviditeter. Kombinerat med 
att de tvingas till hårt fysiskt arbetet blir följden ofta livmoderframfall, 
en mycket smärtsam åkomma. Många saknar dessutom tillgång till 
sjukvård. Amnesty International har i en rapport kritiserat Nepals 
regeringar för att inte ha gjort någonting för att minska riskfaktorerna.

– Och männen väljer ofta att hellre lägga ut pengar på att köpa mer 
odlingsmark eller skaffa ny fru än att betala för sjukvård för sin hust
ru, säger Rita Mahato.

Om våldet och diskrimineringen mot kvinnor har blivit värre eller om 
det är den större medvetenheten om problemet som har fått kvinnornas 
utsatthet att komma upp till ytan är svårt att veta.

– I varje fall är jag väldigt glad och tacksam över att ha fått priset. Det 
gör att jag får resurser att fortsätta min verksamhet.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se
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Fakta. Per Anger-priset

Per Anger-priset delas ut varje år av Forum för levande historia, på 
uppdrag av regeringen. Det ges till en person som ”med stort mod och 
initiativförmåga utan egen vinning gjort demokratifrämjande och 
humanistiska insatser”. Rita Mahato tilldelas priset för sin ”uthålliga 
kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, 
våldsamt och socialt utsatt samhälle”.

Priset har fått sitt namn efter diplomaten Per Anger. Det var han som 
tog initiativet till det svenska arbetet att rädda människor undan 
förföljelse och avrättningar i det nazistockuperade Ungern under andra 
världskriget. DN “

DN 12 nov 2014:

”Låt barn träna på att vänta”

Impulskontroll är en viktig egenskap. Med ”marshmallowtestet” 
visade psykologen Walter Mischel redan på 1960-talet hur en del 
barn har svårare att avstå från en omedelbar belöning trots att de 
vet att de får mer godis om de väntar.

Om politikerna menar allvar med planerna på att skapa en skola som 
är mera jämlik, finns det en hel del kunskaper att hämta i den 
forskning som härrör från ett av de mest berömda experimenten i 
psykologins historia: marshmallowtestet.

Testet skapades i slutet av sextiotalet av en grupp forskare som leddes 
av psykologen Walter Mischel och gav en grupp förskolebarn en tuff 
utmaning.

Nu har han skrivit en bok om experimentet och den våg av forskning 
som följde efter det. (”Marsmallowtestet”, Volante förlag, översättning 
Stefan Lindgren.)

– Jag tyckte att det var viktigt att komma ut ur den akademiska 
bubblan och sprida den här kunskapen, säger Walter när jag når honom 
på telefon i New York.

Han berättar att det faktiskt var hans egna tre döttrar som en gång i 
tiden kickade igång projektet.



– De var mellan tre och fem år när jag började arbeta vid 
Stanforduniversitetet på sextiotalet och de fick mig att se vilken 
utvecklingspotential som det finns i de åldrarna. Mina döttrar var 
impulsiva och omedelbara varelser som verkligen inte uppvisade några 
särskilda talanger när det kom till självkontroll. Så de fick mig att 
fundera ut en metod som man skulle kunna använda för att studera de 
här processerna, säger han.

Walters funderingar hemma vid köksbordet ledde till att han och 
hans team så småningom utformade testet där man placerade en 
marshmallow framför förskolebarn.

De kunde välja att äta godisbiten omedelbart. Men om de klarade att 
vänta tills forskaren kom tillbaka efter cirka 20 minuter, fick de två.

Den som går in på Youtube och tittar på någon av alla de inspelningar 
som gjorts från liknande test, kan med egna ögon se vilken kamp några 
av de här barnen utkämpar.

En flicka är nära att brista i gråt när hon sitter och stirrar på godiset. 
Plötsligt far hon i väg med handen, men hejdar sig i sista sekunden för 
att därefter låta sitt pekfinger sväva över marshmallowen.

Hon brister också ut i skratt, biter sig i handen, och ropar ”nej, nej, 
nej” högt till sig själv.

Efter ett tag kommer forskaren tillbaka och hon får sina två godsaker. 
Men hon äter inte upp dem, utan tar dem med sig hem för att visa sin 
mamma vad hon har lyckats med.

Förmågan att kontrollera sina impulser och skjuta upp belöningar, har 
sedan visat sig ha stor betydelse för hur barnen senare klarar skolan, 
men också för hur väl de lyckas i livet i stort.

De över 550 barn som gjorde testet vid Stanforduniversitetet mellan 
åren 1968 och 1974 följs fortfarande upp med jämna mellanrum. De 
har nu kommit upp i övre medelåldern och tillsammans med andra 
forskare fortsätter Walter att samla information om dem, till exempel 
vilka yrken de har, deras civilstånd, ekonomi och mentala 
hälsotillstånd.

Ju fler sekunder en femåring lyckades stå emot frestelsen, desto 
bättre presterade han eller hon på exempelvis ett högskoleprov senare i 
livet.

Som tonåringar var de mer intelligenta, självständiga och litade mer på 
sitt eget omdöme. Vid stress blev de inte lika upprivna och de var 
bättre på att planera för sin framtid, enligt Walter Mischel.

När de kom upp i trettioårsåldern hade de som lyckats vänta längre på 
godiset högre utbildningsnivå. De var mindre överviktiga, 
missbrukade inte droger i lika stor utsträckning och de hade lättare att 
upprätthålla nära relationer. De arbetade mer målmedvetet och var 
bättre på att hantera besvikelse och stress.

När testpersonerna kom upp i fyrtiofemårsåldern lät man undersöka 
någras hjärnor med magnetröntgen medan de utförde vissa uppgifter. 
Då såg man att de som varit bra på att skjuta upp belöningar hade 
större aktivitet i de delarna av hjärnan som används för effektiv 
problemlösning, kreativt tänkande och impulskontroll.



Hos dem som var sämre på uppskjutna belöningar var ett område i 
hjärnan som är mer kopplat till lust, njutning och missbruk mer aktivt.

– I dag har vi så mycket kunskaper om hur viktigt det är att träna på 
självkontroll att det verkligen borde förändra våra 
uppfostringsmetoder, men också hur vi bör utforma politiken när det 
kommer till områden som skola, utbildning och kriminalvård, säger 
Walter.

Finns det en risk att barn sorteras ut med de här kunskaperna, att man 
väljer att bara satsa på dem som har bäst förutsättningar?

– Det finns alltid en risk att information missbrukas. Det hände när de 
första intelligenstesterna utformades för hundra år sedan och man 
använde dem för att separera barn som ansågs vara ”lovande” från de 
som på den tiden ansågs ”hopplösa”.

– Men det är precis motsatsen till hur vi har försökt använda 
kunskaperna som marshmallowtestet har gett oss.

Walter hoppas att kunskaperna ska få ett ännu större inflytande i 
skolorna i framtiden för att identifiera de färdigheter som eleverna 
behöver för att träna upp sin självkontroll tidigt i livet.

På Youtube kan man se hur barnen använder olika 
distanseringstekniker. Till exempel håller de för ögonen eller snurrar 
runt på stolen så de inte kan se kakan. De sjunger sånger för sig själva, 

tar av sig skorna för att låtsas att de spelar piano med tårna, undersöker 
sina näsor och öron.

De försöker helt enkelt omvandla en plågsam situation genom att göra 
sådant som ska göra väntan mer uthärdlig. Det är en kognitiv och 
känslomässig förmåga som i allra högsta grad går att träna upp och 
som kan användas i undervisningen, menar Walter.

De litet äldre barnen använder litet mer sofistikerade strategier. En 
tolvåring leker att marshmallowen är ett fluffigt moln som seglar förbi 
på himlen, och inte en läcker godisbit. På frågan om varför han gjorde 
så, svarade han efteråt att det var ”för att man inte kan äta fluffiga 
moln”.

Det är metoder som barnen senare i livet omvandlar till olika strategier 
för att sitta kvar hemma och studera till ett högskoleprov i stället för 
att gå på bio med sina vänner.

Enligt Walter är det viktigt att föräldrar tidigt uppmuntrar sina barn att 
tänka och agera självständigt. I boken berättar han om en liten pojke 
som fick okontrollerade 

vredesutbrott om inte hans favoritprogram dök upp i rutan exakt vid 
den tid som han ville att det skulle göra det. Pojkens pappa lärde 
honom då att ta fram sina leksaker en bit bort från tv:n och leka med 
dem medan han väntade på att programmet skulle börja.

Pappan blev förvånad över hur lätt det gick och över att sonen så 



snabbt lärde sig att använda detta och andra sätt för att göra väntan 
mer uthärdlig.

Det kan alltså vara ganska enkelt att tidigt lära barn att det ofta finns 
alternativa saker man kan göra medan man väntar på en belöning som 
kommer i ett senare skede, menar Walter, som dock håller upp ett 
varnande finger.

Ett liv med för mycket självkontroll riskerar att bli lika destruktivt som 
ett liv med för litet. Och det är olika vilken belöning som barn väljer 
att anstränga sig för.

– Det är så klart lika nödvändigt att ibland tillåta sig att njuta i stunden. 
Ingen mår ju bra av att ägna hela livet bara åt att planera för sin 
pension.

Peter Letmark peter.letmark@dn.se

Fakta kvar i förlagan  kolla fel

DN 13 nov 2014: 
“Landstinget: Satsar på barn och gamla
Fler vårdval, fler vårdplatser och mindre byråkrati.

Dessutom införs en platsgaranti för cancersjuka barn i nya 
landstingsbudgeten.

– Ingen familj ska behöva åka till ett annat landsting för 
cancervård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd.

Nästa års landstingsbudget på 85 miljarder presenterades i går av 
alliansen. Sjukvården får som DN tidigare rapporterat ett tillskott på 
två miljarder kronor och trafiken en halv miljard extra.

Dessutom införs en platsgaranti i barncancervården. DN har tidigare 
skrivit uppmärksammade artiklar om Lilly, 4 år, som tvingats åka till 
Linköping för strålbehandling.

– Jag vill inte behöva läsa om fall som Lilly mer. Det är oerhört 
tragiskt att familjer måste resa för att få vård. För mig är det 
jätteviktigt att man verkligen säkrar att barnen få behandling här, säger 
nya barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin.

Alliansen lovar fler vårdplatser och mindre byråkrati. För att minska 
väntan på akuten får geriatriken mer pengar.

– Våra gamla ska inte sitta på akuten i timmar och bli sjukare. Vi ger 
fortsatt gräddfil för gamla och 9 000 fler vårdtillfällen för äldre i 
geriatriken, säger Ella Bohlin.

Vårdvalet utökas och först ut är IVF-behandling för barnlösa.
– Vi har långa väntetider till IVF och vill kapa köerna. Vi vill ha fler 
vårdval eftersom vi ser att stockholmarna uppskattar det. Min slutsats 
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efter vårdvalskritiken är inte att avskaffa det, däremot se över 
ersättningsmodellen, säger Anna Starbrink (FP), nytt hälso- och 
sjukvårdslandstingsråd.

Tunnelbanans blå linje får fler tåg och fler avgångar och en 
miljardsatsning görs på att byta ut rulltrappor och hissar i 
kollektivtrafiken för att de alltid ska fungera. Tre nya pendelbåtslinjer 
startar och tiden för den mest intensiva skärgårdstrafiken förlängs.

– Vi förlänger sommartidtabellen i skärgården med två veckor, från 
mitten av juli till slutet av augusti, när de utländska turisterna är här, 
säger landstingsråd Gustaf Hemming (C).

Den totala landstingsbudgeten ökas med 3,5 procent jämfört med 
förra året, samtidigt räknar landstinget med en kostnadsökning på 6,3 
procent, framför allt på akutsjukhusen.

– Det är alldeles för högt. Vi har bara råd med 3,5 procents 
kostnadsökning. Sjukhusen har nu fått drygt 50 miljarder och de måste 
se till att använda pengarna rätt, säger finanslandstingsråd Torbjörn 
Rosdahl (M).

Oppositionen är kritisk till budgeten och varnar för att den skenande 
kostnadsutvecklingen kommer att leda till stängda vårdplatser och 
färre personal.

– Hur ska alliansen kunna uppfylla löftet om platsgaranti i 
barncancervården när grundproblemet är att det saknas personal? säger 
oppositionslandstingsråd Erika Ullberg (S).

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se “

DN 14 nov 2014: 

“ Skattesubventionerad pennalism

“Det saknas sannerligen inte trådar att dra i efter Bo Lindquists ”Bränn 
en bil – få ett jobb” som SVT sände i går. Filmen går att se som ett 
viktigt tidsdokument, som med sin beskrivning av vad som har varit 
delvis förklarar varför det är som det är.

Det handlar om ungdomsgårdar som tagits i besittning av kriminella 
25-åringar så att tonårsbarnen knappt vågar sig dit. Om unga som 
misshandlas och flickor som stämplas som horor. Fritidsledare 
rekryteras utifrån ett lokalt statustänkande. Och nej, det är inte 
invandrartjejen som kämpat och kämpat och till sist kommit in på 
juristlinjen som har status. Det är unga killar, inte sällan med 
kriminella erfarenheter. Med sig på nya jobbet har de pennalismens 
principer.

Det är förstås illa att det förekommer haschrökning, spritdrickande och 
misshandel vid offentligt driven verksamhet. Än värre om anställda 
tittar bort eller kanske till och med själva deltar.

De personer i verksamheten som har reagerat och tågat upp till 
företrädarna för kommunen med redogörelser om misshandel och 
pennalism har inte fått något stöd. I stället har de uppmanats att själva 
lösa problemen. Och efter det som ter sig som 30 år av naivitet, 
konflikträdsla och eftergifter för hot från lokala gangstrar tycks det 
enda kommunen har att erbjuda vara mer av samma vara.
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Att bygga ett system där de ungas karriärväg går via kriminalitet är 
demoraliserande. Samtidigt är det förstås bra att unga som hamnat 
snett får en andra chans. Men inte hur många som helst, inte i vilken 
verksamhet som helst och inte om de fortsätter att missköta sig.

Den unga Tenstabon Imen Abdrizaks fråga om flickor måste börja 
bränna bilar för att också kunna få en skärv av alla satsningar är 
plågsamt träffsäker. Det är dessa flickor, och alla laglydiga medborgare 
som inte vet om de har någon bil att åka till jobbet med, som samhället 
sviker. Inte de högljudda unga män i alltför stora offerkoftor som 
känner sig så rysligt förfördelade hur många Västindienseglatser de 
än skickas på.

Rättvisa är inte nödvändigtvis att alla får lika mycket. Vissa behöver 
mer. Men om allt går till dem som missköter sig har vi byggt ett 
samhälle med helt bakvänd incitamentsstruktur.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 16 nov 2014: 

“ Gabriel, 18, miste sin kamrat: Ärligt talat 
har jag nog inte vetat vad det är jag tryckt i 
mig

I förra veckan dog en av hans kompisar, sannolikt på grund av att 
han rökt spice.

– Det får en att inse hur farligt det här kan vara, säger Gabriel, 
18 år.

Alingsås.
Han sitter nedsjunken i en soffa i  föreningen Hela Människans lokaler 
i centrala Alingsås. Det har gått en vecka sedan en av hans jämnåriga 
kamrater hittades med hjärtstillestånd i en lägenhet i staden. 18-
åringens liv gick inte att rädda. Polisen misstänker att rökning av 
nätdrogen spice har skördat ett offer till. I lägenheten fanns även en 
starkt medtagen 14-årig flicka.

Gabriel är nedstämd. Han gick i  samma klass som 18-åringen under 
en kort period. De har rökt spice tillsammans. Nu känner han sig 
orolig.

– Man försöker vara försiktig och tänker att det inte är så farligt, men 
ärligt talat har jag nog inte vetat vad det är jag tryckt i mig, säger han.

Gabriel placerades i fosterhem när han var tre år gammal. Han har 
gått på droger sedan han 13, då han rökte hasch för första gången.
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När han var 15 var det en kompis som undrade om han ville pröva 
spice. Han berättar att nätdrogen inte är ett dugg svår att få tag på. Han 
har själv aldrig beställt via nätet.

– Det räcker med att skicka ett sms så får man besked om var man kan 
hämta, säger Gabriel, som röker spice varje dag och säger sig vara 
starkt beroende av drogen.

Han tycker att den skapar en skön känsla i kroppen, men säger att det 
hänt att han fått snedtändningar.

– En gång började jag spy, blev alldeles snurrig och kröp omkring en 
halvtimme inne på kyrkogården, säger han.

Kompisens dödsfall har fått honom att tänka till. Han säger att han 
inser hur farlig drogen kan vara, när en som hållit på mycket med 
spice dör. Nu ska han se om han kan få komma in på ett 
behandlingshem för att få hjälp att komma ur sitt beroende.

– Jag känner att jag verkligen måste ta tag i det här nu, säger han.

Landets akutmottagningar har den senaste tiden rapporterat om en 
lång rad 

fall där ungdomar tagits in för att de rökt spice. I tisdags fördes 
ytterligare en yngling från Alingsåstrakten till sjukhus efter att ha 
drabbats av svåra andningsproblem.

Els-Marie Olsson, föreståndare på Hela Människan, som drivs i 
kyrkans regi och hjälper missbrukare i Alingsås, är orolig över 
utvecklingen. Hon har också sett hur ungdomsmissbruket i den lilla 
trästaden gått från öl och sprit till att alltmer handla om narkotika, 
liksom hur användandet av spice ökat kontinuerligt sedan hon hörde 
talas om det första gången för fem år sedan.

– Till skillnad från alkohol och sprit är de här drogerna mycket enklare 
att smyga med, säger Olsson.

Hon uppmanar alla föräldrar att vara uppmärksamma på om det börjar 
dyka upp cigarrettpapper i  barnens fickor eller om flaskan med aceton, 
som används för att framställa spice, plötsligt är tom.

Enligt Els-Marie Olsson, som också arbetar som kurator, behöver man 
arbeta med att förändra attityder och upplysa om hur farligt och 
oberäkneligt spice är.

– Jag hör ofta de här ungdomarna säga att det bara är amatörer som 
åker dit, men så är det ju inte, säger hon.

Fotnot: Gabriel heter egentligen något annat.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
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DN 17 nov 2014: 

“ Vad ska jag göra för att få min partners 
barn att acceptera mig?

Partnerns dotter svänger i humöret och är ofta sur, ifrågasättande 
och elak, särskilt mot pappas nya partner. Dottern blir arg när 
hennes pappa och den nya kvinnan pussas eller håller handen, och 
säger ofta att de inte bryr sig om henne. Hur ska man bäst tackla 
detta? Psykolog Martin Forster svarar.

Fråga:
För ungefär ett år sedan började jag träffa en man som har en dotter 
från en tidigare relation. Det dröjde några månader innan jag fick träffa 
dottern och det verkade gå bra. Men nu har både vi och dotterns 
mamma märkt ett beteende hos dottern som jag undrar över hur man 
kan tackla.

Dotterns humör svänger från att vara jätteglad och överlycklig när 
pappan berättar att jag ska komma över helgen, till att vara sur, elak 
och ifrågasättande. Ett tag kunde varken jag eller föräldrarna knappt 
öppna munnen innan hon skulle säga emot. Det kunde vara alltifrån 
hur man uttalade saker (jag är stockholmare och hon från en annan ort) 
till att hon skulle plocka undan efter sig. Detta var särskilt riktat mot 
mig, men även i mindre utsträckning mot hennes biologiska föräldrar.

Hon blir arg om jag och pappan pussas eller håller handen och hon 
försöker ofta ”tränga” sig emellan oss när vi sitter bredvid varandra. Vi 
försöker att inte kela lika mycket när hon är i närheten och försöker till 
och med gå undan för att ”stjäla” oss en puss. Men då blir hon ändå 

arg då hon säger att hon ”hör” oss.

Hon kan till exempel också bli arg för att vi inte pratar med henne i 
bilen, fast hon strax innan inte svarat när vi försökt. Eller så blir hon 
arg för en sådan enkel sak som att jag ber pappan räcka mig något och 
inte ber henne.

Ibland blir hon arg utan att vi ens vet vad det beror på. Ofta säger hon 
att vi inte bryr oss om henne eller inte vill göra saker som hon vill 
göra. Detta kan komma fast vi exempelvis varit på Gröna Lund hela 
dagen för hennes skull. På sista tiden har till och med hennes kompisar 
börjat notera hennes beteende och påpekat det för henne flera gånger.

Jag kan också tillägga att pappan och mamman har olika åsikter om 
mycket och inte direkt pratar med varandra om saker och ting.

Hur ska jag göra för att tackla detta? Jag försöker hålla en låg profil 
utan för den skull bli osynlig.

Svar:
Tack för ditt brev. Jag har svarat på frågor om barn till skilda 
föräldrar tidigare, men de har handlat om andra slags svårigheter. Det 
problem som du tar upp tror jag är bland det vanligaste och något som 
jag ofta stöter på i mitt arbete som psykolog.

Även om vissa barn ganska snabbt kan acceptera och uppskatta att en 
förälder träffar en ny partner, är det en större utmaning för många. 
Därför får man vara beredd på att bli avvisad och försöka att inte ta det 



personligt. Att vara medveten om det tror jag är grundläggande när 
man inleder en relation med någon som har barn. Du verkar vara 
uppmärksam på detta, men jag vet att många underskattar hur lång tid 
ett barn kan behöva för att släppa in en ny person i familjen. Du har 
träffat pappan i ett år och dottern ett drygt halvår. Dessutom förstår jag 
att ni inte bor tillsammans. En förklaring till problemet kan alltså vara 
att dottern på ett ganska normalt sätt håller på att bearbeta att hennes 
pappa har träffat en ny partner. I så fall är det bara att ha tålamod.

Samtidigt tar du upp några saker som tyder på att det kan vara 
tuffare än vanligt för er, som exempelvis att kompisarna har reagerat 
på hennes beteende. Frågan är i så fall om du kan göra något mer än 
att bara ha tålamod. Jag ska ta upp några möjliga orsaker till problemet 
och resonera om vad du kan göra.

För det första skriver du att kommunikationen mellan mamman och 
pappan är dålig, vilket brukar försvåra på flera sätt. Inte minst kan det 
bli en lojalitetskonflikt för dottern. Om hon skulle acceptera dig fullt ut 
kanske hon upplever det som ett svek mot mamman. Det kan också 
förklara att hon pendlar i humöret och i relationen till dig. Om hon i 
ena stunden närmar sig dig, får hon i nästa stund dåligt samvete och tar 
tvärt avstånd.

Detta kan också förklara varför många barn reagerar negativt när en ny 
partner är alltför angelägen om att komma nära eller bli vän.

En avgörande fråga är förstås också vad som hände i samband med 
skilsmässan och hur föräldrarna förhåller sig till den i dag. Om 
mamman exempelvis känner sig övergiven ligger det nära till hands att 
dottern tar hennes parti och ser dig som en inkräktare.

Om dottern upplever situationen på detta sätt finns det ännu större 
anledning till att ligga lågt. Utmaningen är att göra det utan att dottern 
upplever dig som avvisande eller ointresserad.

Du måste alltså försöka fortsätta att vara tillgänglig och lagom 
intresserad av kontakt, även när hon nyligen har avvisat dig. Ju mer du 
kan förstå orsakerna till hennes beteende, desto lättare kommer det att 
vara att inte ta hennes beteende personligt. Då blir det också lättare för 
dig att vända andra kinden till.

Sedan önskar man förstås att hennes mamma aktivt kunde uppmuntra 
henne att ge dig en chans, för att lindra eventuella skuldkänslor som 
dottern kan ha över att närma sig dig.

En annan möjlig orsak till problemen är att dottern är svartsjuk, vilket 
verkar ganska uppenbart genom hennes sätt att reagera när du och 
hennes pappa är nära varandra. Är hon rädd för att du ska ta pappan 
ifrån henne? Hon har varit med om en separation – innebär detta 
ytterligare en?

Jag vet inte hur gammal dottern är, men att döma av ditt brev gissar 
jag att hon är i skolåldern eller tidiga tonåren. En studie om 
skilsmässor visade att barn i den åldern hade särskilt svårt att acceptera 
att deras föräldrar träffade en ny partner – i synnerhet döttrarna. Ju 
bättre relationen var mellan föräldern och den nya partnern, desto mer 
agerade döttrarna ut. Forskarna tolkade resultaten i ljuset av att flickor 
kommer tidigare i puberteten och att det blir särskilt konfliktfyllt att se 
sin förälder i en ny kärleksrelation samtidigt som sådana känslor och 
relationer blir mer aktuella för barnet självt.



Ska ni alltså dölja er kärlek? Tidigt i en ny relation bör man förstås gå 
försiktigt fram. Som sagt är ni kanske fortfarande i den fasen, men om 
dottern fortsätter att reagera negativt framöver gäller det att inte 
anpassa sig för mycket. Om du och hennes pappa fortsätter att vara 
tillsammans är det något hon måste lära sig att leva med. Att smussla 
eller anpassa er efter hennes reaktioner blir i så fall att göra henne en 
björntjänst. Även om hon reagerar starkt inledningsvis kommer hon att 
ha lättare att acceptera ert förhållande om ni står för det. Ett villkor är 
förstås att pappan samtidigt fortsätter att vara lika mycket närvarande 
och kärleksfull i relationen till henne. Med tiden kan det stilla hennes 
eventuella farhågor om att förlora honom.

En sak jag undrar när jag läser ditt brev är vad du tycker om dottern. 
Jag har full förståelse för om du har blandade känslor. Det är inte lätt 
att hela tiden bli avvisad och vända andra kinden till. Samtidigt vill du 
förstås få en bra relation till henne, särskilt om du och pappan flyttar 
ihop så småningom.

Ett stort problem för styvföräldrar är andras och egna förväntningar på 
en kärleksfull relation till styvbarnen. Du och dottern kanske kommer 
att få en nära relation – eller kanske inte. Just nu kanske ni får nöja er 
med ambitionen att lära känna varandra, så får ni se vad framtiden 
bjuder.

Se www.forster.se/referenser141117 för referenser till forskningen i 
svaret.

Martin Forster “

DN 17 nov 2014: 

“Därför är det bättre att åldras i Stockholm

Det är bättre att åldras i storstaden än på mindre orter. Färre är 
feta, fler klarar sig själva, färre har sömnsvårigheter, fler har 
tanke- och slutledningsförmågan i trim. Det framgår av en mycket 
omfattande studie där Stockholm representeras av äldre på 
Kungsholmen.

84 procent av de äldre i storstaden – där förutom Kungsholmen även 
Malmö ingår – anser att livet är ganska eller mycket bra i dag.

– Som helhet verkar de äldre ha ett bra liv. Ganska få röker eller 
överkonsumerar alkohol, många motionerar regelbundet, få känner sig 
ensamma eller nedstämda, säger professor Johan Berglund som leder 
Snac, Swedish national study on aging and care, i Blekinge.

Docent Mårten Lagergren är nationell samordnare. Eftersom han bor 
på Kungsholmen och har fyllt 60 deltar han också i studien.

– Jag har en känsla av att de äldre kanske är den mest gynnade 
generationen just nu, den gyllene generationen, så länge det nu varar. 
Det kanske strider mot den bild som förhärskar, men yngre lider mer 
av stress och psykisk ohälsa, säger han.

De äldre befinner sig till exempel inte under ekonomisk stress, nästan 
alla kan få fram 15 000 kronor på en vecka.

http://www.forster.se/referenser141117
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Snac är ett projekt om åldrande och vård och omsorg om äldre – från 
60 år och uppåt – som startade 2001 på initiativ av regeringen. I dag 
finns 100 miljoner insamlade data och 45 doktorander som arbetar 
med materialet. Över 8 000 slumpvis utvalda personer genomgår 
medicinska undersökningar, psykologiska tester, enkäter och 
intervjuer. En ny omgång datainsamling pågår just nu och ska avslutas 
nästa år.

– Det är nu det börjar bli riktigt intressant. Det mönster vi ser – lite 
förvånande – är att det är bättre att åldras i storstaden, säger Mårten 
Lagergren.

I storstaden är 13 procent av männen och 16 procent av kvinnorna 
kraftigt överviktiga, på mindre orter är det 16 respektive 23 procent.

78 procent i storstad och 56 procent på småorter är helt oberoende när 
det gäller att städa, handla och laga mat, tvätta och åka kollektivt.

– Det är klart lättare i en storstad med rulltrappor och bra 
kollektivtrafik. Men det förklarar inte allt, säger Mårten Lagergren.

Nästan alla – men också här fler i storstaden – klarar att duscha, gå på 
toaletten, klä på sig och äta själva.

– Väldigt få har problem med rörelsehinder, många har en högt 
bevarad kognitiv förmåga. Även där ligger storstaden bättre till, det 
tror vi är en utbildningseffekt, säger Johan Berglund.

29 procent av dem som bor i mindre orter – men bara 16 procent i 
storstaden – har sömnsvårigheter.

– Det var lite överraskande för oss, det väcker ett antal intressanta 
frågor, säger Mårten Lagergren.

När det gäller alkoholkonsumtion syns en tydlig förändring över tid. 
Den regelbundna konsumtionen har ökat – och den ökar mest i 
storstaden.

– Det är påfallande skillnader mellan storstad och småorter. 
Kulturskillnader, helt enkelt. Men det kommer att utjämnas, äldre 
kommer att dricka mer över hela landet, säger Mårten Lagergren.

Tanken med Snac-projektet är att samhället ska vara rustat för att ta 
hand om 2020-talets stora ökning av antalet äldre.

– Det blir utan tvekan en utmaning för samhället när 40-talisterna blir 
85, för Kungsholmens del händer det i slutet av 2020-talet. Vi kommer 
att kunna ge mycket bra råd om hur äldrevården ska ordnas, säger 
Mårten Lagergren.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 17 nov 2014:
”Ideella kvinnojourer utesluts när 
kommuner upphandlar”

Ta vara på kompetensen. I Botkyrka upphandlas just nu kommu-
nens skyddade boende i en marknadsprocess som helt utesluter de 
kvinnojourer som jobbat med frågan i många år. Gör i stället som 
i Sigtuna, där ett unikt samarbetsavtal undertecknas i dag, skri-
ver företrädare för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, 
SKR.

Anställd personal dygnet runt, året om. Säkerhetsdörrar, 
säkerhetsfönster, insynsskydd och videoövervakning.

Exemplen är hämtade från Botkyrka kommuns kravspecifikation i en 
pågående upphandling av skyddat boende för våldsutsatta personer. 
Den långa listan kräver en personaltäthet och storskalighet som helt 
utesluter ideella kvinnojourer från att delta. Dygnet runt-bemanning 
och skalskydd är omotiverat för den stora majoriteten kvinnor och 
barn som bor på skyddat boende. Det kan till och med vara 
kontraproduktivt i processen att återta makten över sitt eget liv. I 
stället är stödets kvalitet av högsta vikt. Kvinnojourerna är den aktör 
som har längst erfarenhet och störst kunskap på området, och 
kvaliteten på jourernas stöd har lovordats i granskningar.

Upprörande nog är Botkyrkas upphandling enbart viktad på pris och 
inte kvalitet. Den aktör som uppfyller hela kravlistan och är billigast 
vinner upphandlingen och får uppdraget. I ett svep utesluter alltså 
kommunen de ideella kvinnojourerna, till förmån för stora 
vårdkoncerner som Attendo och Capio som är de enda som kan pressa 
priserna.

Frihet från mäns våld är en mänsklig rättighet, en välfärdsfråga och 
ett samhällsansvar som slås fast i socialtjänstlagen. De allra flesta 
kommuner tar sitt ansvar genom att samarbeta med ideella 
kvinnojourer och tjejjourer som arbetar mot mäns våld ur ett 
maktperspektiv. Till exempel kan socialtjänsten erbjuda kvinnor plats 
på kvinnojourens skyddade boende och betala per natt. De kan hänvisa 
kvinnor och tjejer till ideella jourer för stödsamtal och hjälp i 
vardagen. Kommunen ersätter jouren för enskilda uppdrag eller 
delfinansierar verksamheten. Det är en kortsiktig, otillräcklig och 
osäker finansiering.

När kommunerna nu vill komma ikapp och ta ett större ansvar gör de 
det på olika sätt. Ett är att bygga vidare på befintliga samarbeten med 
ideella jourer och formalisera dessa i avtal. Detta görs allt mer och är 
välkommet. Rättstryggheten ökar och relationen mellan civilsamhälle 
och kommun stärks.

Ett annat är att initiera offentliga upphandlingar av skyddade boenden 
i ett försök att pressa in stöd och skydd i den kommunala byråkratin. I 
dag upphandlas alltifrån grus och maskiner till social omsorg i en 
ambition att säkra kvalitet, motverka korruption och främja 
konkurrens. Men är offentlig upphandling rätt sätt att säkra kvalitet för 
stöd och skydd till kvinnor och barn utsatta för mäns våld?

Kunskapen om våld är generellt låg på kommunernas 
socialförvaltningar och ännu lägre på upphandlingsenheterna. 
Myndigheten IVO konstaterade tidigare i år att kommunerna saknar 
mål, kartläggningar och uppföljning för sitt arbete med våldsutsatta 
kvinnor och deras barn, att omsättningen på personalen som arbetar 
med området är stor, samt att våld i nära relationer inte har varit 
prioriterat inom socialtjänsten. Grundutbildning om våld saknas i 
utbildningar för relevanta yrkesgrupper. Mot bakgrund av detta får 
Botkyrka kommun här agera varnande exempel på hur det kan det gå 



när lagen om offentlig upphandling (LOU) appliceras på en del av 
jourernas verksamhet, utan att ansvariga politiker eller chefer övervägt 
konsekvenserna. Att frågan inte behandlats med större respekt och 
seriositet är ett tecken på dess låga prioritet.

Våldsutsatta kvinnors och barns bästa är centralt för SKR och våra 120 
medlemsjourer. Därför har vi fördjupat oss i regelverken kring 
offentlig upphandling och under lång tid fört samtal med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och enskilda 
kommunledningar. Att frågan om upphandling väcks är en naturlig 
följd av att det offentliga samhället tar en aktivare roll i att stötta och 
skydda våldsutsatta kvinnor, ett område som ideella jourer tagit i 
princip hela ansvaret för i nära 40 år.

Att vårt ojämställda samhälle har brustit i att motverka den yttersta 
konsekvensen av just ett ojämställt samhälle – mäns våld mot kvinnor 
– borde inte förvåna någon. Bygget av välfärdssamhället utgick från 
mannen som norm. Mäns våld mot kvinnor ingick inte i den svenska 
självbilden och därmed inte i det offentliga samhällets ansvar. I stället 
fick kvinnor bygga upp ett parallellt, ideellt välfärdssystem för att 
stötta och skydda kvinnor och barn.

Decennier av feministiskt påverkansarbete har gett resultat. I dag står 
det i statens jämställdhetspolitiska mål att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Det råder ingen tveksamhet kring att kommunerna har 
ansvaret att säkerställa stöd och skydd. Nu ska ett arbete som utförts 
av det civila samhället sammanfogas med det offentliga. Som alltid när 
två världar möts krävs lyhördhet och respekt och noggranna 
konsekvensanalyser.

LOU reglerar vilka köp myndigheter måste upphandla (de som 
överstiger ett så kallat tröskelvärde) och hur en upphandling ska ske. 
Knäckfrågan är om stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor ska 
betraktas som ett ”köp” som faller under LOU eller inte. Experter på 

området är eniga om att det rättsliga läget är oklart. Därför ligger 
mandatet hos den politiska ledningen. Att konkurrensutsätta 
kvinnojourerna genom att skapa och stimulera en ny marknad är ett 
mycket ideologiskt beslut som får stora konsekvenser.

Tyvärr har vi den senaste tiden sett flera olyckliga exempel i bland 
annat Botkyrka kommun och Södermanlands län nio kommuner. 
Utifrån ovan förda resonemang kommer vi att tillsammans med en av 
våra kvinnojourer att överklaga Botkyrka kommuns upphandling i 
förvaltningsrätten.

För det finns alternativ. I dag sker en historisk handskakning i 
Sigtuna mellan kommunstyrelsens ordförande, Lars Bryntesson (S), 
och Kvinno- och Tjejjouren Sigtunas ordförande, Marie Unander-
Scharin, då kommunstyrelsen beslutar om ett så kallat idéburet 
offentligt partnerskap (IOP). Överenskommelsen är den första av sitt 
slag mellan en kommun och en ideell kvinno- och tjejjour. Den 
inkluderar en förutsägbar och långsiktigt finansering av jourens 
grundverksamhet. Kommunen lyfter in kvinno- och tjejjouren i det 
kommunala välfärdssystemet utan att inskränka på dess roll som 
självständig civilsamhällesorganisation. Det är ett betydelsefullt 
erkännande av den särställning jouren alltid har haft.

Landets kommuner står nu inför ett vägval: att rasera eller fördjupa 
relationen med de ideella kvinnojourerna. Att som i Sigtuna sluta ett 
långsiktigt avtal mellan kvinnojour och kommun, som inkluderar 
finansiering och är baserat på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet, 
är att ta ansvar och sätta våldsutsatta kvinnor och barn främst.

Zandra Kanakaris, Ordförande Sveriges Kvinno- Och Tjejjourers 
Riksförbund, Skr

Olga Persson, Förbundssekreterare Sveriges Kvinno- Och 
Tjejjourers Riksförbund, Skr “



DN 17 nov 2014: 

“ Margit, 73: Att vara pensionär är ett 
heltidsjobb, fast roligare

– Hallå där, stopp och belägg! Inga smitvägar här inte!
Olle Olsson, 80, tar hjärtligt men bestämt befälet när några i 

hans pensionerade promenadsällskap försöker gena genom 
Hagaparken.

– Vi ska fika. Men först, mina vänner, först ska vi gå, fortsätter 
han.

Här är de – de som mår allra bäst i Sveriges åldrande befolkning – 
pensionärerna på Kungsholmen. Varje onsdag klockan tio träffas de på 
Kungsholmstorg och sedan bär det i väg. Oavsett väder.

Och de går prick tio, när Apoteket öppnar, så det gäller att vara på 
plats då. Det är nämligen som om det inte längre finns tid för några 
akademiska kvartar – för fanns de, då skulle inte pensionärsligan på 
Kungsholmen få sina seniora livspussel att gå ihop.

– Ja tänk, jag skulle försöka få till en lunch med två väninnor som 
fortfarande jobbar. De insåg snabbt att det var jag som var den mest 
uppbokade. Det slutade med att de fick rätta sig efter mig, skrattar 
Margit Brattberg, 73.

Det är nämligen så här, förklarar Margit vidare – att vara pensionär är 
ett heltidsjobb, fast roligare.

Det verkar som om hennes vänner i SPF:s förening Kungsholmen S:t-
Erik delar hennes uppfattning. Det är mycket som ska hinnas med; 
museerna, konstföreningarna, bridgen, bion, kurserna, ”happy-hour”-
träffarna, sällskapsdansen och engagemanget i ”Trygghetsringningen”, 
en ideell verksamhet dit de som bor ensamma kan ringa varje dag.

Men onsdagarnas promenader är heliga – i sol, regn, storm eller 
modd. Skulle det råda helt och hållet okristligt väder blir promenaden 
bara lite kortare än vanligt – men ut ska de.

– Ska jag var riktigt ärlig så är den bästa promenaden den man tar runt 
hörnet, direkt in till fiket. Men säg inte att jag har sagt det till någon, 
skojar Olle.

Vi vet att han skämtar eftersom vi bara någon timme senare bevittnar 
hur han handfast ser till att ingen genar till fiket Fjärilshuset i 
Hagaparken dit just den här onsdagens kosa styrs. I dag har tolv pigga 
pensionärer – den äldste i dag är Holger, 89 – slutit upp.

– Ibland är vi nitton. Det enda problemet med det är att det kan vara 
svårt att hitta ett fik där alla får plats. Annars är det inga bekymmer. Vi 
rättar alltid takten efter den som går långsammast. Och efter fikat är 
det fri fart hemåt. Då kan de som vill skynda på stegen eller så tar man 
bussen, berättar Eva Karlberg, 69.

De är inte särskilt förvånade över att det mesta pekar på att just de mår 
ganska bra. Utbildningsnivån är hög, de socioekonomiska villkoren 
gynnsamma. Men de som dyker upp på den här typen av aktiviteter är 
också de som faktiskt orkar och vill.



– Det är självklart att det finns många äldre som är ensamma och inte 
alls mår bra även på Kungsholmen. Det är svårare att nå dem som 
verkligen skulle behöva komma ut, konstaterar Ulla Pilsäter, 83.

Men är det något särskilt med just Kungsholmen som gör att ni 
mår bra?

– Frågar du mig handlar det bara om tur, slump och gener. Först har du 
tur om du blir född av bra föräldrar. Sedan styr slumpen vilka 
människor du möter längs vägen, vilka val du gör. Vi vill gärna tro att 
vår egen vilja är avgörande men så är det inte, det är slumpen, tro mig, 
filosoferar Olle.

Det är Olle som ser till att alla får påtår och som räknar in alla när det 
är dags att kliva på bussen hemåt. Var de än har gått så är i alla fall en 
sak säker: de har förmodligen lärt sig någonting nytt, det har fått tips 
på någon bok eller film, de har diskuterat världsläget men undvikit 
sakpolitik, de har förhört sig om varandras mående på en personlig, 
men inte privat nivå.

Margit Brattberg sammanfattar:

– Det är svårt att överskatta vad den här typen av aktiviteter faktiskt 
betyder för hälsan. Jag vet bara att för mig betyder det väldigt mycket. 
Titta – jag har redan gått 7 329 steg i dag – och jag har haft trevligt 
varenda meter.

Ulrika By ulrika.by@dn.se “

DN 20 nov 2014:

”Kommuner saknar plan när 
barnkonventionen blir lag”

Ny undersökning. Kommunerna står dåligt rustade när FN:s 
barnkonvention blir svensk lag. Nu måste kommunerna och 
regeringen agera för att förverkliga konventionen och se till att 
rättigheterna för de mest utsatta barnen stärks, skriver Rädda 
Barnen, Unicef, Plan och en rad andra organisationer på dagen 25 
år efter att konventionen antogs.

I dag är det på dagen 25 år sedan FN:s konvention om barnets 
rättigheter antogs, en konvention som regeringen nu vill göra till 
svensk lag.

Huvudtanken bakom konventionen är att barn är individer med egna 
rättigheter och att alla barn har rätt att bli hörda i angelägenheter som 
rör deras liv.

Barnkonventionen är redan i dag juridiskt bindande för Sverige. Trots 
det kan vi konstatera att barn i praktiken har ett mycket litet inflytande 
i beslut som direkt påverkar dem själva. Tyvärr är det ofta de allra 
mest utsatta barnen som blir minst lyssnade till.

Vi, de 45 organisationer som utgör Nätverket för barnkonventionen, 
har under de senast åren tagit del av och sammanställt vittnesmål från 
hundratals barn i Sverige i en rapport till FN:s barnrättskommitté. 
Rapporten visar att barn med vitt skilda erfarenheter ofta har en sak 
gemensamt – känslan av att ens röst inte har någon betydelse. Det kan 
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gälla till exempel problem vid familjekonflikter, familjehems
placeringar, utvisningar eller när de behöver stöd med anledning av 
funktionsnedsättningar. I många fall är barnet inte ens tillfrågat. Dessa 
brister har också lett till att FN:s barnrättskommitté vid upprepade 
tillfällen har kritiserat Sverige.

En ny undersökning bland landets kommuner som presenteras i dag 
stärker den här bilden. Vår undersökning visar också att kommunerna 
är dåligt rustade för att förverkliga barns rättigheter. Varannan 
kommun saknar i dag en plan för att implementera barnkonventionen. 
Bara en av tjugo kommuner uppger att de alltid inhämtar barns åsikter 
inför beslut som rör barn i kommunen. Hela 43 procent av 
kommunerna uppger att de sällan tillfrågar barnen.

Många kommuner anger i undersökningen att de arbetar med 
inflytande genom särskilda ungdomsråd. Det kan i många fall vara 
lovvärda initiativ, men vi menar att kommunen måste ha en strategi för 
hur barnkonventionen ska implementeras i alla delar av kommunens 
arbete. Att samla ett fåtal ungdomar i en grupp som ska tycka till om 
kommunens arbete duger inte. Rätten att bli hörd gäller enligt 
barnkonventionen alla barn. Detta ställer höga krav på vuxna att 
anpassa sina arbetssätt. Det krävs för att ta in åsikter från exempelvis 
små barn, barn med funktionsnedsättningar och andra som saknar 
språk eller verktyg för att till exempel lämna medborgarförslag eller 
navigera i den kommunala beslutsordningen.

En första förutsättning för att alla landets barn ska få sina rättigheter 
i enlighet med barnkonventionen är att vuxna känner till dem och vet 
hur man praktiskt ska arbeta med barns rättigheter. Det gäller inte 
minst tjänstemännen i landets kommuner, som står för en stor del av 

den myndighetsutövning som påverkar barns vardag, i allt från beslut 
om planering av nya lekplatser till familjehemsplaceringar.

I undersökningen uppger tre av tio kommunchefer att deras kunskaper 
om barnkonventionen är otillräckliga. Endast var fjärde kommun har 
en särskild barnsamordnare eller liknande som ansvarar för arbetet 
med barnkonventionen.

Nätverket för barnkonventionen har i många år drivit frågan om att 
göra barnkonventionen till svensk lag. Det var därför med stor glädje 
vi tog emot beskedet att regeringen nu vill göra den till lag i sin helhet. 
Men arbetet slutar inte där – det har bara börjat.

Att barnkonventionen blir svensk lagtext riskerar att bli kraftlöst om 
inte de tjänstemän som har inflytande över barns vardag samtidigt får 
utbildning och vägledning i hur arbetet ska se ut i praktiken. Hittills 
har tolkningen av barnets rättigheter varit mycket godtycklig, vilket 
har lett till stora skillnader mellan landets kommuner när det gäller hur 
väl barns rättigheter tas till vara.

Men det räcker inte heller med nya arbetsmetoder. Det krävs också 
kunskap om det förhållningssätt till barn som genomsyrar 
konventionen. Vi måste ta till oss barnkonventionens sätt att se på barn 
som fullvärdiga individer med samma värde som vuxna. Vi måste sluta 
se barndomen som en transportsträcka till vuxenlivet, utan i stället som 
en tid med lika högt värde som vuxenlivet. Barn är inte föräldrarnas 
ägodelar utan individer med egna rättigheter. Det innebär att vi måste 
släppa in barnen i beslutsprocesserna, även i kommunerna. Den goda 
viljan att göra det bästa för barnen kanske finns där, men är vi vuxna 
beredda att ge barn inflytande på riktigt?



För att förverkliga barnkonventionen krävs nu att både kommunerna 
och regeringen agerar.

Vi uppmanar regeringen att ta fram en handlingsplan för att 
förverkliga barnkonventionen och se till att tjänstemännen i 
kommunerna utbildas i barnkonventionens grundprinciper.

Vi uppmanar också barnminister Åsa Regnér och regeringen att dels ta 
krafttag för att stärka rättigheterna för de mest utsatta barnen, dels se 
över hur barn och ungas inflytande och delaktighet kan ökas på alla 
nivåer i samhället.

Lisa Ericson, Ordförande För Nätverket För Barnkonventionen

Fakta.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes som en webbenkät under perioden 27 
oktober–10 november. Enkäten gick till kommunchefer, 
kommundirektörer och liknande i landets samtliga 290 kommuner. 203 
kommuner, eller 70 procent, besvarade enkäten.

Om Nätverket för barnkonventionen

Nätverket för Barnkonventionen samlar 45 medlemsorganisationer 
som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. 
Verksamheten startades 1985 i Sverige. Läs mer på 
barnkonventionen.se.

Medlemmar i nätverket

Adoptionscentrum, Barns rätt till lek – International Association for 
the Child’s Right to Play, Bryggan, Riksförbundet BRIS – Barnens rätt 
i samhället, ECPAT Sverige, ENSAC Sweden – European Network for 
Schoolage Childcare, Equmenia, Erikshjälpen, FaCo – Familjevårdens 
Centralorganisation, FHDBF – Föreningen för hörselskadade och 
döva barn med familjer, Friends, Frälsningsarméns ungdomsförbund, 
FUB – Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna, Föreningen för Januz Korczaks levande arv, Föreningen 
Globträdet, HARO(Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och 
föräldraskap med Barnet i Centrum), Hjärtebarnsföreningen, ICDP 
Sweden, International Child Development Programmes, Sweden, 
Majblommans Riksförbund, The Mayflower Charity Foundation for 
Children, Makalösa föräldrar, NOBAB – nordisk förening för sjuka 
barns behov, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Nätverket Hela Barn i 
Sverige, PLAN Sverige, RBU – (Riksförbundet för Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar), Riksförbundet Hem och Skola, Riksföreningen 
för barnsjuksköterskor, Riksföreningen för Skolsköterskor, RUS – 
(Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa), Rädda Barnen, Rädda 
Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Salt- Barn 
och unga i EFS, Sensus, SOS Barnbyar,Svenska Irankommittén, 
Svenska Kyrkans kyrkokansli, Svenska Kyrkans Unga, Svenska 
OMEP – (Organisataion Mondial pour l’Éducation Préscolaire), 
Scouterna, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Kristna Råd, 
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Synskadades 
Riksförbund, Unga Örnars Riksförbund, Unicef Sverige (FN:s 
Barnfond), Verdandi. “



DN 21 nov 2014: 

“FN:s barnkonvention kan snart bli svensk lag

Barnkonventionens 25-årsdag firades i FN på torsdagen. 
Statsminister Stefan Löfven och drottning Silvia deltog i hyllandet 
av barnens rättigheter, och regeringen vill nu att 
barnkonventionen ska bli svensk lag.

Många, många barn i världen lever under vidriga förhållanden och när 
barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 var syftet 
att stärka barns rättigheter och göra dem till en del av folkrätten. I dag 
har 194 FN-medlemmar undertecknat konventionen – alla utom USA, 
Somalia och Sydsudan. Det betyder dock inte att de följer den och 
även Sverige har ibland fått kritik från Unicef.

Nu vill regeringen att barnkonventionen görs till svensk lag. Den 
utredning som sedan en tid ser över barnkonventionens ställning får 
inom kort nya direktiv att se över hur – inte om – konventionen kan 
inlemmas i svensk lag. Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, 
som deltog i gårdagens firande av barnkonventionens 25-årsjubileum i 
FN, hoppas att ett förslag kan finnas mot slutet av sommaren. Det ska 
då ut på remiss.

– Endast en konvention, Europakonventionen, har tidigare gjorts till 
svensk lag. Det är ett ganska komplicerat arbete som tar tid om det ska 
bli bra, säger hon.

Regeringens förhoppning är att en lag kan antas någon gång under 
2016.

Statsminister Stefan Löfven sa att det på internationell nivå återstår 
mycket för att stärka barns ställning.

– På många plan, naturligtvis. Jag tycker förstås att det är fel att USA 
inte har ratificerat konventionen. I USA anser man att barn är något 
som framför allt är föräldrarnas ansvar, jag menar att det inte räcker. I 
många länder är det olagligt att slå vuxna, men inte barn.

I FN:s generalförsamling lovordades på torsdagen alla barn, men man 
tog också tog upp de enorma problem som kvarstår. Också drottning 
Silvia närvarade inom ramen för stiftelsen Childhood foundation. Vid 
en kort pressträff inför sitt anförande på eftermiddagen betonade hon 
vikten av att också tala öppet om trafficking och sexuella övergrepp 
mot barn.

Dagen inleddes med ett musikprogram med prominent svenskt 
deltagande: Laleh sjöng ”Chiquitita”, samma låt som Abba framförde 
här 1979, ”fast då i en lite annan utstyrsel”, som en kostymklädd Björn 
Ulvaeus sa i ett tal efteråt.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

mailto:sanna.bjorling@dn.se
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DN 24 nov 2014:

“ Min man klagar på allt – men jag vill 
ändå inte lämna honom

De har det ofta rätt bra tillsammans, men mannens negativa 
inställning till allt är ett stort problem. Han klagar på det mesta 
och kan skälla ut henne inför barnen för att hon ”uppfostrat dem 
dåligt”. Hon har föreslagit familjeterapi, men han vill inte. Trots 
allt vill hon inte att de separerar. Vad kan hon göra? Psykolog 
Liria Ortiz ger råd.

Fråga:
Jag och min man har varit gifta i tolv år och har tre barn tillsammans. 
Vi har det rätt bra för det mesta, vi är väldigt olika till vår läggning, 
vilket kan vara bra, vi kompletterar varandra, jag är obotligt positiv 
och han säger i princip alltid ”nej, det går inte” om man föreslår något. 
Det leder till argumentation ibland, men när vi träffades tyckte jag att 
vi har något slags gemensam grundsyn på livet och det var vad jag 
fastnade för bland annat. Och det tycker jag väl än i dag, när han är 
okej och mår bra.

Men den här negativa inställningen till allt kan bli lite mycket ibland. 
Konkret, ett exempel:

Han kommer hem fredag kväll, kliver in sur genom dörren efter att ha 
haft en jobbig dag på jobbet, börjar klaga på allt. ”Varför ligger den 
här där? Varför har hon använt de här skorna i skolan? De blir skitiga.”  
Det eskalerar till: ”Du är inte rädd om dina saker, man kan aldrig köpa 
något fint till er, ni är inte rädda om era grejer!”

Jag står och fixar maten, och säger inte så mycket för erfarenheten har 
visat att det blir bara värre (vi slåss inte, dock). Han lugnar ofta ned sig 
om man inte säger så mycket, kommer då till sans och säger till och 
med förlåt ibland.

Men ibland hjälper inte det, vi bråkar mycket om barnen, han kan stå 
och skrika till mig inför dem att de är så dåligt uppfostrade och att det 
är mitt fel.

Jag skäms lite inför barnen över att bli behandlad så här, ibland kan 
han säga att allt är mitt fel. Vi separerade för några år sedan, men det 
blev i princip ännu värre. Jag bestämde mig för att försöka reda ut våra 
problem och gå vidare tillsammans, för jag klarade inte av att bara ha 
några veckor med barnen då och då. Ville inte heller ge barnen det 
livet. Jag har valt honom, jag har valt att skaffa tre barn med honom, 
allt jag vill är att vi försöker hjälpa varandra till en roligare vardag!

Barnen och jag gör ibland saker i smyg som vi vet att han skulle 
protestera mot. Han hatar när det blir kladdigt, stökigt med mera, så vi 
bakar helst när han inte är hemma. Häromveckan stod han och skrek i 
köket att han inte kunde ”leva med den här familjen” och att jag inte 
förstod hur dåligt han mår. Då tog jag kontakt med en psykolog och 
bokade en tid. ”Avboka den, vi har inte råd.”

Vi gick i terapi ett tag innan vi separerade men han betedde sig som en 
barnunge, det var noll samarbetsvilja. Kanske skulle vara annorlunda 
nu, men jag får till svar att vi inte har råd och tid.



Om jag kunde få några som helst goda råd om vad jag kan göra så är 
jag så tacksam! Känner mig som i en film eller bok ibland och jag 
skulle bli galen på tjejen som inte bara drar! Eller gör något. L

Svar:
Hej L! Det jag slås av när jag läser ditt brev är din uttalade ambivalens 
till din man. Du är mycket arg och besviken på honom för hans 
självupptagenhet och klagande sätt. Samtidigt verkar du känna en 
värme för honom, och ett behov av honom.

”Än i dag”, när han mår bättre, har ni det gemensamt som gjorde dig 
förälskad i honom. Du känner också att du har ”valt honom”, och det 
verkar vara en viktig känsla för dig. Men, och här uppstår 
ambivalensen, er relation har de senaste åren utvecklats på ett sätt som 
gör att er vardag inte är särskilt rolig längre, för att använda dina egna 
ord.

Visst, du har tankar om att ”bara dra”, men er förra separation 
avskräcker. Så att göra något handlar för dig om att du genuint vill 
hitta sätt att få det bra er emellan igen, och rädda äktenskapet.

Jag anar att personer i din omgivning har gett dig rådet att skiljas, men 
jag vill i mitt svar utgå ifrån hur du ser på situationen. Så låt oss 
resonera om vad du kan göra för att ni ska kunna hitta tillbaka till 
varandra eller separera. Som jag läser ditt brev verkar separation inte 
vara ett alternativ som du överväger just nu. Det är dock mitt råd att du 
funderar på det om du provar andra vägar att gå och det inte fungerar.

Mitt första råd är att du går i parterapi och förmodligen får du gå för 
egen del nu. Åtminstone till en början, utifrån vad du berättar om din 

man är det väl troligast att han kommer att säga nej.

Det är fullt möjligt att gå i parterapi eller familjeterapi för egen del. 
Målet kan då vara att du ska upptäcka och lära dig sätt som gör att ni 
kan börja prata med varandra igen, separera eller något annat …

Du berättar, som jag uppfattar det, att ni har fastnat i ett mönster av 
påtryckningar och anklagelser. I parterapi som psykologisk metod 
beskriver man hur detta mönster, när det väl fått fäste, blir till en fälla. 
Oavsett vem som har gjort rätt eller fel känner båda sig hjälplösa, och 
ensamma med sin upplevelse av att det bara är man själv som är låst 
och övergiven.

Möjligen är det så att det är du som får ta initiativet till att ni ska börja 
samtala på ett respektfullt och ärligt sätt med varandra igen – vilket jag 
också har intrycket av att du vill försöka med, åtminstone en gång till. 
Men du behöver nog skaffa dig en del färdigheter för detta, och det är 
vad du kan få i par- eller familjeterapi. Liksom uppmuntran och 
coachning när du börjar använda dig av det ni resonerat om i terapin 
för att minska avståndet er emellan.

Jag tror också att en par- eller familjeterapi är en viktig möjlighet för 
dig att ”få prata av dig” när det känns tungt, och bli förstådd och 
bekräftad.

På sikt är förstås målet att även din man ska vilja förändra sig. För att 
man ska växa tillsammans behöver det finnas en vilja från båda att 



förstå sin partner, och att se närmare på sig själv och sin roll i det som 
händer. Jag vill understryka det.

Du kan ta initiativet, och du kan visa din goda vilja och omsorg om ert 
äktenskap, men det är förstås så att din man också måste svara på det 
du gör för att det ska vara meningsfullt för dig att fortsätta. Jag skulle 
vilja be dig att fundera på var dina gränser går, när får det vara nog för 
dig? Vilket känslomässigt pris är du beredd att betala för att stanna 
tillsammans med din man? Självklart är du den som vet detta bäst, 
men fundera gärna, och, om det är möjligt, prata med dina barn om 
det. Det finns en risk att ni vänjer er och accepterar din mans beteende 
som normalt, när det inte är det. Professorn Eva Lundgren har myntat 
begreppet våldets normaliseringsprocess som är beskriven bland annat 
i min bok ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer”.

Det finns olika former av par- och familjeterapi. Den jag känner till, 
och gärna rekommenderar utifrån det du berättar i ditt brev, är 
parterapi på beteendeterapeutisk grund. En sådan har fokus på 
framtiden, och arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt med 
tydliga mål för terapin. Du kan läsa mer om denna variant av parterapi 
i boken ”Par i beteendeterapi” av psykologerna Therese Anderbro och 
Liv Svirsky.

För att ha kraft att börja en förändringsprocess behöver du också ta 
hand om dig själv. Jag anar att situationen som den är sliter en hel del 
på dig, och det kommer ju att dröja ett tag innan det blir bättre. Här är 
några råd:

Fortsätt att prata med dina vänner, och skriv gärna dagbok. Det hjälper 
dig att få perspektiv och bearbeta det som händer. Det är också ett bra 

sätt att förbereda dig för den terapi som du kanske väljer att gå i.

Ge dig egen tid. Jag inser att i en trebarnsfamilj är det inte så lätt. Men 
prova gärna att schemalägga tid som du fullt ut äger för egen del, och 
gör något som gör dig glad eller avkopplad på den tiden. Det kan räcka 
med en timme två gånger i veckan för att göra skillnad för ditt 
mående.

Använd avslappning. Det finns många appar i dag, som har ett bra 
innehåll. En sådan är ”Dagliga droppar mindfulness”.

Liria Liria Ortiz

Fråga Insidans experter

Legitimerade psykologen och psykoterapeuten Liria Ortiz svarar på 
frågor om självhjälp, förändring och parrelationer. Martin Forster, 
legitimerad psykolog och forskare, svarar på frågor om barn- och 
familjerelationer.”



DN 25 nov 2014: 
“ Tiden med barnen gav annat flow

Som ung levde Hans Wigzell i ett ständigt flow. Men samtidigt höll  
han på att bli en ”forskarnörd” som försummade familj och 
vänner. Han tog föräldraledigt och utvecklade andra sidor.

Efter att under nära tio år ha befunnit sig i ett nästan konstant tillstånd 
av flow märkte Hans Wigzell att han höll på att hamna snett. Även när 
han kom hem från jobbet som framgångsrik forskare var han ofta 
frånvarande i samvaron med hustrun och sina små barn.

– Under väldigt långa perioder försökte jag hamna i ett tillstånd av 
flow så fort jag vaknade. Och det oavsett om jag skulle gå till mitt 
forskningslaboratorium eller vara ”ledig” med familjen. Det här var 
från mitten av 1960-talet och ett tiotal år framåt, berättar Hans 
Wigzell.

Kan du beskriva din upplevelse av ”flow”?

– Det var ett lustfyllt tillstånd präglat av koncentrerat tänkande där jag 
kände mig oövervinnerlig och där det inte fanns tillstymmelse till 
trötthet. Orken och kraften att hela tiden gå vidare tycktes outtömlig 
och visst var jag ung på den tiden, men ändå, svarar Hans Wigzell.

Han säger att beroendet av flow var en grundbult som gjorde att han 
var mycket framgångsrik i sina studier av det mänskliga 
immunsystemets celler. Men samtidigt hade det lustfyllda tillståndet av 
total fokusering en baksida. När den älskade hustrun Kerstin hemma i 
soffan i vardagsrummet frågade vad han tänkte på blev Hans irriterad.

– Jag kände ju att jag kanske var på väg att hitta lösningen på en av de 
medicinska gåtor som jag och kollegerna brottades med. En dag kände 
jag att beroendet av flow var på väg att få negativa sociala 
konsekvenser eller kanske till och med redan hade fått det.

Hans Wigzell är en av landets mest kända medicinska forskare, och 
har bland annat varit chef för Statens bakteriologiska laboratorium och 
rektor för Karolinska institutet. För några år sedan fick han frågan om 
han ville skriva ett avsnitt i en bok om kreativitet och flow.

– Men jag hade inte funderat särskilt mycket över kreativitetens 
betydelse i mitt liv, och än mindre över begreppet flow. Så arbetet med 
mitt kapitel i boken blev en spännande resa där jag fick möjlighet att 
reflektera över både framgångar och tillkortakommanden.

Boken, med titeln ”Nya tankar om kreativitet och flow” kom ut för två 
år sedan på Brombergs förlag. En rad forskare och författare diskuterar 
och reflekterar över dessa två begrepp. Hans Wigzells text är kanske 
den mest personliga i boken.

– När jag försökte flytta mig tillbaka i tiden i mina tankar och känslor 
upptäckte jag saker som legat fördolda inom mig i nästan femtio år. 
Det var både skrämmande och klargörande.

Hans Wigzell mindes hur störd han blev i sin djupa koncentration när 
hustrun undrade vad han funderade på. Hon ville bara dela sin makes 
värld och känna gemenskap, men hennes frågor bröt sönder hela hans 
fokusering på att lösa problemet som skulle ”gynna hela 
mänskligheten”. Det tog lång tid att åter nå ett tillstånd av flow.

– Ja, det kunde gå många minuter innan jag nådde samma tillstånd på 
nytt. När jag var mitt i den djupa koncentrationen uppstod en känsla av 



eufori. Den var underbar, men samtidigt förförisk och på sätt och vis 
destruktiv.

På vilket sätt då?

– Jag försummade delvis min hustru, mina barn, släkt och vänner 
under de här åren. Min som jag tyckte livsviktiga forskning och mitt 
behov av flow gick före nästan allt annat.

– Efter tio år ville vi ha flera barn.Det skulle vara min tur att ta hand 
om dem på dagarna så att Kerstin kunde vara fri att jobba på med sin 
karriär.

Konsekvenserna blev stora, minns Hans.

– Det mest dramatiska var att jag under en ganska lång tid fick 
abstinenssymtom efter att då ha lämnat den absoluta forskningsfronten 
och framför allt tillståndet av flow. Samtidigt vann jag så mycket 
annat. Jag hade riskerat att bli en ”forskarnörd” och tiden med barnen 
utvecklade andra sidor hos mig, säger Hans Wigzell.

I sitt avsnitt i boken om kreativitet och flow skriver han:

”För mig var det fantastiskt att hamna i flow vad gällde min forskning, 
men genom min egocentricitet utarmade den ett större och rikare 
socialt liv. Jag ändrade nu också mitt sätt att angripa vetenskapliga 
problem, lärde mig att använda en helikoptersyn över större områden 
för att få ihop breda frågeställningar”.

Hans Wigzell säger att från att bara ha haft ett intresse för sitt eget 
specialiserade forskningsområde blev han nu engagerad i samhällets 

utveckling. Han kom att arbeta som professor under en lång period och 
var under nära tio år den svenska regeringens vetenskapliga rådgivare. 
Han var också högsta chef både på Statens bakteriologiska 
laboratorium och Karolinska institutet.

– Jag upplevde ett flow även när jag hade de arbetsuppgifterna och 
uppdragen. Jag upptäckte nya samband inom skilda problemområden. 
Ofta hände det att jag vaknade på nätterna och märkte att jag hade en 
lösning på det jag hade grunnat på hela dagen. Efter min ”nördperiod” 
och tiden med barnen kände jag ett mer sunt förhållande till flow. Jag 
kunde försätta mig i djup koncentration, men insåg att sociala 
relationer betyder minst lika mycket för möjligheten att vara kreativ.

Hur känns det när du har flow?

– Dimman skingras och jag upptäcker ett helt nytt landskap. Det kan 
se ut som jag föreställt mig, men också helt annorlunda. När jag är i ett 
flow låter jag bara hjärnan löpa helt fritt. Dessa dagdrömmar är oerhört 
viktiga för mig i min kreativa process, svarar Hans Wigzell.

Många talar drömmande om att de skulle vilja befinna sig i ett 
ständigt tillstånd av flow, där kreativiteten hela tiden flödar. Men Hans 
Wigzell vill nyansera den bilden.

– Flow handlar om fokusering, intensiv uppmärksamhet och djup 
koncentration. Först då kan allt flyta på.

Hans Wigzell funderar allt oftare över hur den nya tiden med allt 
snabbare information via mobilen, CNN, Facebook, Instagram och så 
vidare påverkar möjligheten att uppnå flow. Kommer nya generationer 
att ha den nödvändiga tiden till koncentration och fokusering?



– Jag märker att unga, både forskare och andra, uppnår snabba resultat. 
Men hur är det med det revolutionerande tänkandet och det helt 
nydanande? Jag vill ställa den frågan utan att ha något svar. 
Forskarkolleger menar att den nya tekniken kommer att bygga om våra 
hjärnor så att de fungerar lite annorlunda.

Mellan 1989 och 2012 arbetade Hans Wigzell med skådespelarna 
Helge Skoog, Peder Falk och Iwa Boman i vetenskapspjäsen 
”Gensvar” på Stockholms stadsteater. Under ett långt uppehåll kunde 
de inte framföra pjäsen under flera månader. Skådespelarna hade långa 
och komplicerade texter i pjäsen, och innan de åter skulle upp på 
scenen fick Hans uppleva något märkligt.

– Helge, Peder och Iwa ställde sig nära varandra och talade extremt 
snabbt. Så tog de små steg och rörelser likt en myrdans. Allt hände på 
några få minuter. Efteråt frågade jag vad de sysslade med. ”Vi gjorde 
en italienare”, blev svaret. Så förklarade de att ordet var ett 
slanguttryck för hela proceduren.

Skådespelarna berättade att när de gjort en ”italienare” kände de på 
något konstigt sätt att replikerna kom till dem när de befann sig i en 
särskild vinkel till de övriga på scenen. Senare upptäckte Hans Wigzell 
att modern hjärnforskning visar att minnet aktiveras i relation till 
vinklar mellan exempel vis personer.

– Att få vistas i scenens värld påverkade mig mycket. Där fick jag 
uppleva flow i nuet, i det direkta mötet med publiken. Det har jag 
också haft nytta av.

Thomas Lernerthomas.lerner@dn.se

Fakta. Hans Wigzell

Född: 1938.

Bor: Stockholm.

Familj: Hustrun Kerstin, fyra barn och sex barnbarn.

Gör: Pensionär som fortsätter att forska.

Bakgrund: Började redan som student vid Karolinska institutet (KI) 
forska om tumörbiologi. Forskade mellan 1961 och 1963 i England. 
Utsågs 1972 till professor i immunologi vid Uppsala universitet och 
återkom 1982 till KI som professor. Var från 1986 till 1991 chef för 
först Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) och sedan dess 
efterföljare Smittskyddsinstitutet (SMI). Var mellan 1995 och 2003 
rektor för Karolinska institutet.

Om flow: Under tiden som forskare i England hamnade han ofta på 
den lokala puben. Där samlades vetenskapsmän från olika discipliner 
och ofta utbröt häftiga diskussioner som frigjorde blockerade 
tankesystem och senare bidrog till kreativa experiment och ett tillstånd 
av flow.

När allt bara funkar – en serie om flow
Del 4

I några artiklar berättar vi om det magiska tillstånd som kan infinna sig 
på jobbet, träningen eller när vi sysslar med det bästa som vi vet. 
Tidigare artiklar publicerades den 19, 20 och 21 november. “
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DN 25 nov 2014: 
“ Flow är en drivkraft för människan

Forskning om flow har visat att vi ofta minns oss som lyckligast när vi 
helhjärtat har aktiverat oss och ägnat oss åt en svår utmaning som 
ligger nära gränsen av det vi tror oss klara av. Det kan vara vad som 
helst, alltifrån en svårare bergsbestigning eller att laga en helt ny 
maträtt, till att utveckla sig i sitt yrke.

Flow är en så kallad optimal upplevelse och medan aktiviteten pågår 
måste man glömma allt annat. Detta underlättas av att vi sätter upp 
realistiska mål, det vill säga som vi har kapacitet att uppnå.

I själva flowtillståndet upplever man oftast inte lycka eftersom det 
skulle distrahera från det fulla engagemanget. Däremot är upplevelsen 
av flow en drivkraft för människan.

Inom familjen kan föräldrarna underlätta för barnet att utvecklas till 
vad man kallar en autotelisk person, genom att ge lagom utmaningar 
och inte styra med detaljkontroll eller egna förväntningar som inte 
utgår från barnets intressen och flow.

Forskning har visat att personer med många flowupplevelser får en 
minskad aktivitet i hjärnbarken när de uppmanas att koncentrera sig, 
jämfört med dem som rapporterar föga flow. Dessa får i stället en ökad 
aktivering, Detta kan tolkas som att de förstnämnda, så kallat 
flowbenägna, har lättare att ändra sin medvetandenivå och bör 
innebära att de har ett flexibelt, ”smidigt” psyke.

Enligt Mihaly Cskszentmihaly, skapare av begreppet flow, frigörs 
kreativiteten av flow och konsekvensen blir att vi mår och presterar 

bättre. Enligt honom har ett tillstånd av flow flera kännetecken. Det 
handlar bland annat om:

Målen är klara och entydiga för varje steg. En bergbestigare vet vilket 
moment som kommer härnäst.

Handlingarna får omedelbar feedback. De som spelar musik hör direkt 
om tonen är falsk.

Det råder balans mellan utmaning och färdighet. Som när två 
schackspelare är ungefär lika duktiga.

Handling och medvetenhet flyter ihop när det man gör kräver full 
uppmärksamhet. Den som spelar schack kan inte tänka på den 
kommande helgen mitt under en match.

Det får inte förekomma någon rädsla för att förlora. När vår förmåga 
motsvarar uppgiftens krav finns ingen oro för att misslyckas.

Självmedvetenheten försvinner. Men efter en flow-upplevelse har 
självkänslan stärkts eftersom vi lyckats med en utmanande uppgift.

Tidsuppfattningen förändras. En timme kan upplevas som några få 
minuter, och ett konståkningshopp tio gånger så långt.

Aktiviteten blir ett mål i sig (så kallat autotelisk). Hemligheten för ett 
lyckligt liv är att kunna uppnå så många inslag i livet som mål i sig.

 Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se

Källa: Ur nyutkomna boken ”Kreativitet – teori och praktik ur 
psykologiska perspektiv” (Liber) “
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DN 27 nov 2014:

”Personalbrist i socialtjänsten drabbar barn 
som far illa”

“Ny undersökning. Sju av tio kommuner anlitar bemanningsbolag 
för barn- och ungdomsvården, enligt en ny enkät. Krisen i 
socialtjänsten är nu så akut att vi riskerar att svika barn som far 
illa. Regeringen måste ta krafttag mot personalflykten och 
kompetensbristen, skriver Akademikerförbundet SSR:s 
ordförande Heike Erkers.

Problemen inom socialtjänsten är akuta. Personalbristen innebär i 
förlängningen att samhällets sista skyddsnät för barn och ungdomar 
kan brista. Sju av tio kommuner måste nu anlita bemanningsbolag för 
barn- och ungdomsvården, enligt en enkät av Akademikerförbundet 
SSR.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och unga får skydd 
och stöd från samhället. Det är den sista maskan i skyddsnätet, som 
bara inte får brista. Ändå händer det, ibland med förödande 
konsekvenser. Larmrapporterna kommer allt tätare och måste tas på 
största allvar. Ingen vill se en upprepning av det tragiska dödsfallet i 
Karlskrona.

Problemen är inte nya, utan dessvärre vardag för våra medlemmar 
sedan flera år tillbaka.

En uppenbar orsak är att kommun efter kommun har problem med hög 
personalomsättning, vakanser och personalbrist inom socialtjänsten. 

Det gäller särskilt barn- och ungdomsvården, som bland annat 
ansvarar för att utreda orosanmälningar om barn som misstänks fara 
illa. Rekryteringsproblemen är så omfattande att bemanningsbolag har 
blivit en vanlig lösning.

Vi har pejlat läget i en enkät som skickats ut till förtroendevalda i 
Akademikerförbundet SSR, lokalordföranden eller motsvarande 
person i 161 kommuner. På frågan om kommunen har hyrt in personal 
inom den sociala barn- och ungdomsvården under det senaste året 
svarar nära sju av tio, eller 67 procent, ja. En lika hög andel svarar att 
det förekommer flera gånger om året eller pågår kontinuerligt.

Trenden går också mot en ökning. På frågan om hur utvecklingen sett 
ut under de senaste två åren svarar hälften att kommunen oftare hyr in 
personal.

Enkäten är inte helt heltäckande, men det råder inga tvivel om att 
fenomenet är vanligt, i både storstadsområden och mindre kommuner. 
”Vi har just nu både inhyrda enhetschefer och handläggare för barn 
och vuxna, så har det varit en längre tid”, förklarar den facklige 
representanten i en kommun. ”Vi har konstant två till tre pensionerade 
socialsekreterare inne i barn- och ungdomsgruppen”, säger en annan.

Men det stannar inte där. Nu kommer det också rapporter från våra 
medlemmar om att flera kommuner misslyckas också med att hyra in 
socialsekreterare. Det finns helt enkelt inga att få tag på. Ibland får 
pensionerade socialarbetare gå in periodvis som timanställda, i andra 
fall får vakanserna stå obesatta.



Att använda bemanningsbolag inom just barn- och ungdomsvården är 
inte oproblematiskt. Det får konsekvenser på många plan.

Bristande kontinuitet. Att säkerställa att barn och unga inte far illa är 
ett komplicerat och ansvarsfullt uppdrag. Ofta krävs svåra 
bedömningar som kan vara livsavgörande för barn, ungdomar och 
föräldrar. Arbetet bygger i hög grad på förtroende och kontinuitet, 
vilket också framhålls i regeringspropositionen 2012/2013:10, ”Stärkt 
stöd och skydd för barn och unga”: ”För att barn och unga ska våga ta 
kontakt krävs att det finns en tät, kontinuerlig och förtroendefull 
kontakt, med andra ord en god relation mellan barnet och 
socialsekreteraren. Barnet måste också kunna lita på att det som 
anförtros socialsekreteraren hanteras så att situationen inte förvärras. 
Ju yngre barnet är desto viktigare är kontinuiteten i kontakten”.

Vår bild är att personal från bemanningsbolagen i regel har 
socionomexamen och även erfarenhet från arbete med barn och unga. 
Men inhyrd personal innebär att barn och föräldrar får möta ytterligare 
en socialsekreterare och att den viktiga kontinuiteten går förlorad.

Utredningsfasen blir ett steg för sig. Den inledande utredningen är 
ofta det som utförs av inhyrd personal. Utredningen är ett mycket 
viktigt moment, både för att få klarhet om barnets situation och för att 
kunna börja bygga upp en stödjande kontakt. Såväl Socialstyrelsen 
som riksdag och regering har understrukit att utredningen bör ses som 
ett första steg för att skapa tillit och förtroende. Den som gör 
utredningen bör alltså vara samma person som sedan följer barnet 
under en eventuell placering i familjehem eller HVB, Hem för vård 
eller boende.

Det blir svårt med bemanningsanställda som luftlandsätts för en 
kortare period. Kontakten avbryts och barnet som redan befinner sig i 
en svår och utsatt situation ställs inför en ny, okänd person.

Problemen på arbetsplatsen fördjupas. Att hyra in är kortsiktigt och 
kan till och med motverka de nödvändiga förändringar som behöver 
göras på arbetsplatsen för att kunna rekrytera och behålla ordinarie 
personal. Med inhyrd personal blir det också svårare att bygga upp 
kollektiva erfarenheter och kunskaper i verksamheten. Till det kommer 
att det blir svårare att bygga upp långsiktiga kontakter med 
samarbetspartners som skola, BVC och BUP.

Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige att ha så 
allvarliga brister i skyddet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. 
Det är inte värdigt med ständiga brott i kontinuiteten. Det är inte 
värdigt att barnen och deras familjer får möta stressade 
socialsekreterare som inte får möjlighet att använda sin kompetens 
fullt ut.

Roten till det onda är personalflykten från den sociala barn- och 
ungdomsvården. Kraftfulla åtgärder krävs nu för att snabbt räta upp 
situationen, så att erfarna socialsekreterare väljer att arbeta kvar.

Nyanställda socialsekreterare måste få ta del av en genomtänkt, 
strukturerad och individuellt anpassad introduktion och successivt 
slussas över till svårare ärenden.

Lönerna måste höjas rejält och komma i paritet med ansvar och 
kompetens. Tjänster som specialistsocionomer behöver inrättas, både 
för att ge verksamheterna specialistkompetens och för att öka 



möjligheterna till lönekarriär. Såväl en specialistutbildning som en 
nationell utbildning riktad till chefer inom socialtjänsten behövs.

Vi har länge krävt bred samling kring en Nationell handlingsplan för 
den sociala barn- och ungdomsvården. SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, Föreningen för Sveriges socialchefer, BRIS med flera har 
ställt sig bakom kravet.

Nu uppmanar vi också ansvarig minister Åsa Regnér att ta fasta på 
förslaget och agera. Utvecklingen går att vända. Det är fullt möjligt att 
säkra kvaliteten. Och det är helt nödvändigt för alla barn, ungdomar 
och deras familjer som behöver stöd.

Heike Erkers, Förbundsordförande Akademikerförbundet Ssr

Fakta. Om undersökningen

Enkäten skickades ut till SSR:s förtroendevalda i 161 kommuner. 94 
kommuner har svarat, vilket ger en svarsfrekvens strax under 60 
procent. 67 procent uppgav att kommunen hyrtin personal inom den 
sociala barn- och ungdomsvården under det senaste året. “

DN 27 nov 2014:

“ Ann Heberlein: Det är för jävla ödsligt att 
inte vara viktigast för någon

Jag läser i Metro om en kvinna som heter Jacqueline. Hon arbetar på 
ett ställe som heter The snuggery och hennes arbete består i att mysa. 
För 60 dollar ligger hon sked med den som betalar. Det är tydligen en 
blomstrande verksamhet. Kunderna – mestadels medelålders män – är 
fler än Jacqueline hinner med. Det handlar inte om sex, försäkrar 
Jacqueline, det handlar om att mysa.

Jag förstår att The snuggery går lysande: det svåraste med att vara utan 
partner är inte att vara utan sex, nej, det är att vara utan kroppskontakt, 
tänker jag. Att inte känna värmen från en annan människas kropp. Att 
inte känna doften av hud, få en snabb puss på kinden, bli struken över 
håret. Sen tänker jag att nej, det värsta med att vara utan partner är nog 
att inte ha någon att vända sig till, någon som är min signifikante And
re, mitt Du, så att jag kan vara Jag: en människa som jag ringer när jag 
är glad, ledsen, arg, när något fantastiskt hänt, något hemskt eller 
ingenting. Någon som betraktar mig som den viktigaste människan i 
sitt liv. Det är för jävla ödsligt att inte vara viktigast för någon.

Det är, bestämmer jag mig för, helt enkelt svårt att vara ensam i 
betydelsen utan partner. Människan är gjord för att vara två. För 
gemenskap. Vi bär på en djup längtan – ett behov – av att vara älskade, 
behövda, valda, att höra samman med en annan människa. Ändå är det 
så svårt. Svårt att hitta rätt och svårt att få det att hålla. Denna längtan, 
efter kärlek och tvåsamhet, parat med svårigheten att realisera denna 
dröm, är utgångspunkten för SVT Flows utskällda realityserie ”Gifta 



vid första ögonkastet”. Sex singlar paras ihop av fyra experter. De ses 
för allra första gången vid giftermålet och sedan bär det i väg på 
bröllopsresa. Kritikerna menar att det är cyniskt och handlar om 
arrangerade äktenskap under tvång. En experts ord fastnar i mig. ”Det 
som förr sågs som tvång – arrangerade äktenskap – ses i detta 
sammanhang som en befrielse.”

Mer än hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. 
Samboförhållanden har ännu sämre statistik. Det är uppenbart att de 
traditionella sätten att träffa en partner inte fungerar lysande. Jag 
tillhör knappast den målgrupp Kristofer Ahlström (DN 19/11) menar 
att programmet riktar sig till – Lågutbildad Ung Kvinna – men följer 
trots det ”Gifta vid första ögonkastet” slaviskt. Av hela mitt hjärta 
önskar jag att äkta kärlek ska uppstå mellan de tre paren – och om 
någon pigg entreprenör startar en seriös äktenskapsförmedling i 
Sverige ska jag allvarligt överväga att nyttja dess tjänster.

Ann Heberlein “



* Utbildning. Forskning. 
   Politik för en utbildningsminister.

DN 28 okt 2014

”Ändra beslutet att slopa stöd till 
svenskundervisning”
Budgetbantning som inte uppmärksammats. Regeringen vill dra 
in medlen till informationsinsatser och svenskundervisning i 
utlandet. I globaliseringen borde Sverige i stället anstränga sig 
mer för att få utländska studenter. Svenskundervisning i utlandet 
är dessutom delvis ett demokratiarbete, skriver Olle Wästberg.

Regeringens förslag i budgeten om att inom två år stryka anslagen för 
de svenska kultur- och forskningsinstituten i Rom, Aten och Istanbul 
har fått så stark kritik att regeringen slagit till åtminstone halv reträtt.

Men ingen tycks ha uppmärksammat vad som står på en annan sida i 
budgeten: ”Medlen för Svenska studenthemmet i Paris, samt till 
Svenska institutet för informationsinsatser i utlandet och 
svenskundervisning i utlandet dras successivt in.”

Vad det handlar om är den undervisning i svenska språket och om 
svenskt samhälle och kultur som bedrivs på 228 universitet i 39 länder. 
38 000 studenter läser svenska.

Anslaget för att locka utländska studenter till Sverige är till för att öka 
svenska lärosätens internationella kontaktyta – inte minst sedan antalet 
utomeuropeiska studenter vid svenska universitet minskat med 75 
procent sedan studieavgifterna för utomeuropeiska studenter infördes.



Till detta kommer att den förra regeringen aviserade att de skulle 
minska de biståndsfinansierade stipendierna till studenter från 
biståndsländer. Biståndsmedlen ska användas till flyktingmottagning. 
Det fullföljs nu av den nuvarande regeringen.Tillsammans bidrar detta 
till att göra svenska lärosäten mer provinsiella och slutna.

Detta är inte partiskiljande frågor. Alliansregeringen försökte lägga 
ner det svenska kulturhuset i Paris men tvingades ändra sig – en 
parallell till vad som nu händer med de tre Medelhavsinstituten.

Alliansregeringen strök också Svenska institutets medel för att stötta 
översättning av svensk litteratur till andra språk (även om ett mindre 
anslag kom tillbaka i annan form hos Statens kulturråd.)

Det är en bild av blocköverskridande oförmåga att inse att vi lever i en 
globaliserad värld, där kontakter och internationella nätverk är 
nödvändiga. I Sverige betyder kultur och kulturarv långt mindre än i 
de flesta andra länder, vilket bidrar till den svenska isoleringen.

Svenskundervisningen vid utländska universitet är en unik kontaktyta. 
Det finns praktiska fördelar – den ger möjlighet för ambassader att 
rekrytera svensktalande lokalanställda, och svenska företag kan få 
svensktalande medarbetare i andra länder. Men långt viktigare är att vi 
kan ta tillvara ett intresse för Sverige. Svenskstudenterna blir ofta 
brobyggare och Sverigeambassadörer.

Många länder stöttar undervisning i sitt språk utomlands. England med 
British Council, Frankrike med Alliance Francaise, Spanien med 
Cervantesinstitutet och många andra. I USA kunde jag se hur Norge 
satsade långt mer än Sverige.

Grundförutsättningarna för svenskundervisningen ges av de lokala 
universiteten, men möjligheten att rekrytera lektorer i svenska är 
beroende av att Sverige kan dem kompletterande ekonomiskt stöd. 
Dessutom har Sverige bidragit med läromedel, sammanhållande 
konferenser och liknande. Om Sverige sänder signalen att 
svenskundervisningen inte är angelägen kommer den ganska snart att 
försvinna från de flesta universitet.

Till det kommer att svenskundervisningen i länder som Vitryssland, 
Ukraina, Ryssland och Kina är en del av svenskt internationellt 
demokratiarbete. Jag minns när jag träffade en student från Vitryssland 
och frågade henne vad det viktigaste var som hon lärt sig i 
svenskstudierna. Hon svarade: ”Att man får säga emot sin lärare.”

Att lägga ner svenskundervisningen är ett slag mot öppenhet och 
internationella nätverk.

En vecka innan riksdagsvalet kom ”Shanghaiindex” (Academic 
Ranking of World Universities 2014 från Shanghai Jiao Tong 
University). Det är den mest prestigefulla mätningen av kvaliteten på 
världens universitet. Och den säger rätt mycket om Sveriges ställning i 
en alltmer globaliserad värld. Det är en fråga som borde ha varit en 
huvudsak i valdebatten, men resultaten drunknade i den nationella 
valdebatten.

Det gjorde också World Economic Forums årliga rapport om länder 
konkurrenskraft där Sverige ytterligare halkade ner. Vi låg på tredje 
plats 2011 och hamnade nu på tionde plats.



Jag har i olika sammanhang besökt universitet i till exempel Kina och 
staterna vid Persiska viken och sett hur de medvetet försöker rekrytera 
de bästa forskarna, lärarna och studenterna. Därför att kunskap är 
nyckeln till framtida välstånd.

Sverige är inte med i den tävlan. Det svenska regelsystemet förbjuder 
svenska universitet att ha verksamhet utomlands och utländska 
universitet får inte etablera sig här. De nya studentavgifterna – i sig 
motiverade – har fått till följd att svenska campus är mindre 
internationella än förut.

I Shanghaiindex dominerar USA helt, som vanligt: Av de 20 bästa 
universiteten är 16 amerikanska, med Harvard i topp. Av de 50 bästa är 
32 amerikanska. Ett svenskt universitet, Karolinska institutet, kvalar in 
på plats 47.

Sverige måste bli bättre. Vi vill fortsätta att ha jämförelsevis hög 
levnadsstandard och hyggliga löner. Ska det vara möjligt i en allt 
öppnare internationell konkurrens måste vi vara mer välutbildade, mer 
produktiva och mer innovativa än andra. Det kräver svenska 
universitet med öppna dörrar mot omvärlden.

När vi införde studieavgifter för utomeuropeiska studenter insåg alla 
att det skulle leda till långt färre studenter. För att kompensera detta 
föreslogs två stipendiesystem. Det ena skulle locka toppstudenter. Det 
andra var för studenter från biståndsländer. Det första systemet 
stoppades av Anders Borg. Det andra kom till, men krymps alltså nu 
drastiskt.

Den nya regeringen måste skaffa sig en handlingsplan för hur 
Sverige ska kunna klara sig i en globaliserad ekonomi och behålla de 
svenska forskningsbaserade storföretagen i Sverige. Hur det gått för 
den svenska läkemedelsindustrin är skrämmande.

Reinfeldtregeringens globaliseringsråd arbetade i flera år med ett 
utförligt program för att öka Sveriges chanser i en globaliserad 
ekonomi. När man tidigare talade om länders ”komparativa fördelar” 
var det något som var varaktigt. Numera kan de snabbt försvinna 
eftersom fördelarna handlar mer om kunskap än om gruvor och all 
information finns tillgänglig för alla. En rad av Globaliseringsrådets 
förslag borde snabbt genomföras för att Sverige inte ytterligare ska 
halka efter i utbildningskraft och innovationsklimat. Någon i den nya 
regeringen kanske kan dyrka upp den låda där Anders Borg la 
förslagen.

Ett första steg är en snabb reträtt från idén att lägga ner 
svenskundervisningen utomlands och att öka ansträngningarna att 
rekrytera utländska studenter.

Olle Wästberg, styrelseordförande i Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning (STINT), tidigare ledamot av 
Globaliseringsrådet “



DN 28 okt 2014 

“Betyg höjs trots den nya skalan

Det nya betygssystem som infördes i svenska skolor 2011 skulle dra i 
bromsen efter år av skenande betygsnivåer. Men betygen har fortsatt 
att stiga, och ännu finns inte mycket som tyder på att kunskaperna 
följer efter.

En granskning gjord av Svenska Dagbladet visar att snittbetygen i  
årskurs nio har fortsatt att stiga efter att den nya betygsskalan infördes. 
Detta trots att kunskapsnivåerna bland svenska elever i  internationella 
undersökningar sjunkit.

– Det är inte kunskap som bedöms, det är fortfarande andra saker. Man 
bedömer personlighet och andra förmågor i stället, säger Pia Rosander, 
filosofie doktor i psykologi vid Högskolan i Kristianstad, som har 
forskat om betyg.

Den nya sexgradiga betygsskalan som infördes höstterminen 2011 
väntades göra det svårare att få de bästa betygen, eftersom elever inte 
längre skulle kunna väga upp ett svagt delmoment med att göra bättre 
ifrån sig i ett annat delmoment inom samma ämne.

– Man får hoppas att de stigande betygen beror på det kunskapsfokus 
som det har blivit med det nya systemet, säger Bo Jansson, ordförande 
i Lärarnas Riksförbund.Han medger samtidigt att det är osannolikt att 
kunskapslyftet skulle ha gått så fort.

I den senaste Pisastudien föll svenska elevers resultat snabbast av alla 
OECD-länder, vilket indikerar att kunskaperna blir sämre. 

Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att undersöka de nya 
kunskapskraven och betygsskalan, och resultatet kommer att redo
visas nästa år.– Innan dess kan vi inte säga om det rör sig om 
betygsinflation, säger Skolverkets enhetschef Karin Hector-Stahre.

– Ett betyg omfattar alltid mer än Pisaresultaten. En lärare följer en 
elev under kanske tre år, så det ligger mer i ett betyg. Men självklart 
väcker det frågor att resultaten i internationella undersökningar sjunker 
medan betygen stiger.Den förre utbildningsministern, FP-ledaren Jan 
Björklund, tycker också att det är för tidigt att säga varför 
niondeklassarnas meritvärden stiger. Enligt utbildningsminister Gustav 
Fridolin (MP) fick inte lärarna ordentlig fortbildning när det nya 
systemet infördes, vilket har lett till betygsinflation.

TT “



DN 1 nov 2014:

”Universiteten måste ta sin 
folkbildaruppgift på allvar”

“Humaniora syns för lite. Alltför få humanistiska forskare deltar i 
det offentliga samtalet. Därför har deras forskning lågt förtroende 
hos allmänheten. Högskolor och universitet måste öka den huma-
nistiska forskningens genomslag, vilket är universitetens ”tredje 
uppgift”, skriver Jonas Ingvarsson, tankesmedjan Humtank.

Äntligen syns humaniora i rubrikerna. Men skälet är dystert: 
regeringen annonserar i sin budgetproposition att man ska strypa 
anslagen till de så kallade Medelhavsinstituten, något som fått såväl 
forskare som kulturskribenter att reagera med bestörtning. Detta 
eftersom summan är så liten, 10 miljoner, och nästan exakt samma 
pengar skjuts till ESS, den påkostade partikelacceleratorn i Lund, som 
väntas omsätta 140 miljoner euro om året. 10 miljoner kronor är 
kaffepengar alltså.

Skälet till denna omprioritering är kanske ändå att humaniora syns för 
lite. Alltför få forskare inom fältet deltar i det offentliga samtalet, 
något som också får till effekt att forskningen inom humaniora åtnjuter 
lågt förtroende hos allmänheten (och tydligen också hos regeringen). I 
den rapport som Vetenskap och Allmänhet publicerat (VA-rapport 
2014:3) bekräftas en bild som med små variationer funnits i ett drygt 
decennium: förtroendet hos allmänheten för forskningsfältet 
humaniora ligger på under 40 procent (lägst av alla vetenskapsgrenar), 
och var tredje person i undersökningen anser sig inte ha någon åsikt 
alls om humaniora eftersom man inte känner till något om 

verksamheten. Som jämförelse saknar endast en tiondel uppfattning 
om medicinsk forskning.

Vi, tankesmedjan Humtank, vill härmed uppmana ledningarna för 
högskolor och universitet till att öka den humanistiska forskningens 
genomslag och förtroende hos allmänheten. Detta sammanfaller med 
högskolelagens kapitel 1, paragraf 2, det som en gång i tiden kallades 
för ”den tredje uppgiften”:

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande 
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Universitet och högskola ska enligt lagen ägna sig åt 1) utbildning och 
2) forskning, men alltså även 3) åt att förmedla sina resultat på ett sätt 
som kommer samhället till del på ett produktivt sätt.

Men något har hänt. Ledningarna på våra universitet och 
högskolor talar inte längre om ”den tredje uppgiften”. I stället lutar 
man sig mot lagparagrafens första satsdel och talar om ”att samverka 
med det omgivande samhället”. Uppdraget att ”informera om sin 
verksamhet” samt se till att ”forskningsresultat […] kommer till nytta”  
har inte samma prioritet.

Vad innebär då denna förskjutning? Orden: ”samverkan med det 
omgivande samhället” tolkas numera oftast som att man vill 
uppmuntra lärosätets kontakter med näringsliv och offentlighet. Alltså 
är utnämnandet av hedersdoktorer, de humanistiska 
utbildningsprogrammens praktikplatser inom produktiva sektorer samt 
donationer till forskningsmiljöer eller till inrättande av professurer 



prioriterade framför forskarens nit att sprida sina alster till 
allmänheten.

I Svenskt näringslivs rapport ”Från departement till doktorand: På 
vilka grunder fördelas de direkta statsanslagen för forskning” (Emil 
Görnerup, Svenskt näringsliv 2013) påpekas att i synnerhet 
humanioraforskare känner lite eller ingen uppmuntran att delta i olika 
former av samverkan: ”Inom humaniora var det endast en av fem 
forskare som ansåg att arbetsgivaren tydliggjort [vikten av] detta. Över 
hälften av forskarna i undersökningen ansåg att samverkan gav litet 
eller inget meritvärde i forskarkarriären.”

En diskussion jag hade förra året med en rektor vid ett svenskt 
universitet bekräftar denna bild. Jag undrade om skälet till att så få 
akademiker syntes i den offentliga debatten skulle kunna vara det inte 
finns några belöningsstrukturer för denna verksamhet. Rektorn hade 
dock ”lite svårt för att förstå att förklaringen till [detta] skulle vara att 
’det inte betalar sig’. Samhällsengagemang för mig är något annat.”

Den tredje uppgiften ska alltså skötas på fritiden, och på arbetstid får 
du ägna dig åt mer poänggivande publikationer. Attityden har sin 
förklaring i att det naturvetenskapliga poängsystemet för 
publikationsvärdering i allt högre grad styr verksamheten vid våra 
lärosäten. Men det är olyckligt att såväl universitetsledningar som 
forskningsfinansiärer (däribland staten) är så blinda för de 
spridningseffekter en uppmuntrande inställning till ”den tredje 
uppgiften” skulle kunna få.

Denna misstro mot – eller okunskap om – vårt forskningsområde 
måste förändras för att stärka humanioras position inom den 

akademiska sfären såväl som inom den offentliga arenan, något vi är 
övertygade om också kommer att gynna samhällsdebatten. Men för 
humanistiska akademiker gäller alltså att ett av yrkets tre 
huvuduppdrag ska utföras utanför arbetstid.

Humtank vill därför återerövra ”den tredje uppgiften” som den 
kategori inom det akademiska arbetet som särskilt tar fasta på 
lagtextens bisats: att ”informera om sin verksamhet samt verka för att 
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”. Med 
”den tredje uppgiften” vill vi alltså särskilt peka på forskarnas 
förutsättningar att delta i det offentliga samtalet. Som konkret 
utmaning föreslår därför Humtank nu Sveriges universitet och 
högskolor följande:

återupprätta ”den tredje uppgiften” som en specifik aspekt av 
samverkan med det omgivande samhället; nämligen den enskilde 
akademikerns möjligheter att popularisera och kommunicera sin 
forskning till offentligheten,

implementera ”den tredje uppgiften” i era strategiska dokument,

meriteringsvärdet av ”den tredje uppgiften” ska förtydligas i 
karriärbedömningar, rekryteringar och lönedialog,

redovisa, med start år 2015, antalet populära publikationer och 
offentliga framträdanden som humanioraforskare vid era lärosäten 
bidragit med.



Vi kräver ingen partikelaccelerator, men en artikelaccelerator. 
Humtank vill därför utmana samtliga lärosäten att fram till 2017 öka 
humanioraforskarnas offentliga framträdanden (dagspress, 
populärvetenskap, föreläsningar, debatt, etermedier, digitala fora, med 
mera) med 25 procent.

Att synliggöra vår forskning är en nödvändighet för att öka 
allmänhetens kännedom om och förtroende för de humanistiska 
vetenskaperna. Med ökat genomslag i samhället ökar också 
nyfikenheten på vår verksamhet, vilket torde generera högre 
studentantal, ökade anslag, höjd status, och rikare forskningsmiljöer. 
För samhällets vidkommande innebär en ökad närvaro av akademiska 
inspel att kvaliteten i det politiska samtalet kommer bli bättre, det 
intellektuella klimatet friskare. Baske mig om inte kaféerna kommer 
att sälja mer kaffe också.

Jonas Ingvarsson, Biträdande Professor I Medier, Estetik Och 
Berättande, Högskolan I Skövde; Medlem I Humtank, En 
Tankesmedja För Humaniora Som Tillkommit Genom Samarbete 
Mellan Tolv Svenska Lärosäten. “

DN 1 nov 2014: 

“Niklas Orrenius: Bänd inte loss livs 
levande armar

Vi kollar som vanligt efter kaniner på förskolans gård, dagen innan såg 
vi fem små paltar med vita rumpor som skrämt skuttade iväg men den 
här morgonen är de borta och vi säger att de nog är nere i sina hålor 
och så går vi in på avdelningen och när vi ska ta avsked så slår han 
sina armar runt min hals och vägrar släppa.

Han är stor nu, fyra år, trivs jättebra på dagis. Avskedet på morgonen 
brukar vara kort innan han rusar in till vännerna: en kram, en puss, 
hejdå. Men något är annorlunda den här morgonen.

Sekunderna går, blir till en halvminut. Han har inte panik eller så, han 
gråter inte, säger inget. Han ser bara väldigt allvarlig och bestämd ut 
och låser fast min nacke med sina mjuka underarmar.

En förskollärare märker att vi liksom har fastnat, hon ler och tänker att 
hon ska hjälpa. ”Kom nu”, lirkar hon, ”vi går in, dina kompisar är 
här!”

Men han trycker bara sin kind hårdare mot min. Jag har glömt att raka 
mig och tänker att det måste riva. Den långa kramen är underbar men 
något i mig känner att jag inte enbart borde uppmuntra det här, att jag 
borde visa honom och förskolans personal att det inte finns någon 
anledning att tveka inför en dagisdag, att jag måste ge signalen att 
förskolan är bra och att jag litar på den.



Omfamningen har nog pågått i en minut. När jag börjar stålsätta mig 
inför att bända loss hans armar far en tanke genom huvudet: ”Klas 
Ingesson är död”. Genast ger jag upp alla ambitioner att bryta 
omfamningen. I stället kramar jag tillbaka, hårdare.

Karl Ove Knausgårds romansvit ”Min kamp” inleds med ett 
resonemang om vårt samhälles kluvna förhållande till döden. 
Knausgård skriver om de ansträngningar vi gör för att slippa se döda 
människor.

På sjukhus förvaras de döda i svårtillgängliga rum och ”vägarna dit är 
dolda med särskilda hissar och särskilda kulvertar”, påpekar 
Knausgård och fortsätter: ”Även om man av misstag skulle förirra sig 
in dit, är de döda kroppar som rullas förbi alltid övertäckta. När de 
sedan ska fraktas bort från sjukhuset sker det från en separat utgång, i 
bilar med mörktonade rutor, på kyrkogården finns det ett eget 
fönsterlöst rum för dem, under begravningsakten ligger de i stängda 
kistor.”

Samtidigt söker vi aktivt upp och betalar för skildringar av mördande 
och död. I krigsfilmer, i kriminalromaner, i datorspel. Döden finns 
alltid runt oss, i nyhetsrapporteringen om våldsbrott och från 
krigshärdar. Men mediebilderna av död upplevs inte som så hotfulla, 
menar Knausgård. De flesta ”glider bara igenom oss och försvinner för 
gott”.

Så är det. Oftast går det att förtränga döden. Men så finns det vissa 
veckor. När döden tränger sig på, kryper in under skinnet.

Kim Anderzon. Klas Ingesson.

Jag kände dem inte. Men de tycktes så otroligt levande. Anderzon med 
sin glada blick och starka utstrålning. Ingesson med sin östgötska, sina 
gigantiska snusprillor och sitt jävlaranamma. Och de levde för bara 
några dagar sedan!

När ens mentala skyddsvallar för döden väl har rasat marscherar 
liemannen in i tankarna hela tiden. Jag läser att Mare Nostrum, Italiens 
räddningsaktion för migranter på Medelhavet, nu ska avslutas: mer 
död. Ser höstlöven falla: ännu mer död. Sätter på radion: ebola, Syrien, 
död död död.

I förskolans tambur släpper han till slut järngreppet runt min hals. En 
glad kompis har dykt upp vid hans sida. Tillsammans springer de in i 
ett lekrum.

En kyrkogård ligger på min cykelväg till jobbet. På sadeln, med en 
podcast om ett mordfall i lurarna, mumlar jag namn på några 
människor vars kvarlevor jag vet ligger där.

I dag är det Alla Helgons dag. Minns de döda. Krama de levande. Och 
bänd inte loss några armar.

Niklas Orrenius är reporter på Dagens Nyheter.

Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se “

mailto:niklas.orrenius@dn.se
mailto:niklas.orrenius@dn.se


DN 3 nov 2014: 
“Friskolekoncern får underbetyg

Brister i elevunderlag, ekonomi och skollokaler. Skolinspektionen 
har avslagit 85 ansökningar om att öppna nya skolor nästa år. 
Friskolekoncernen Thorengruppen står för en tredjedel av 
avslagen och anklagas för att bluffa i sina ansökningar.

I dag offentliggör Skolinspektionen vilka nya friskolor som får 
tillstånd att öppna nästa år. DN har redan nu gått igenom listan från 
myndigheten.

Totalt får 33 nya grundskolor, en grundsärskola och tio 
gymnasieskolor starta nästa år.

– Det är ungefär samma andel beviljade ansökningar som förut. 
Skillnaden är att det kommer mycket färre ansökningar i år än tidigare. 
Vi tror att det främst beror på sjunkande elevunderlag, säger 
enhetschef Andreas Spång på Skolinspektionen.

Trenden är tydligt nedåtgående från 2011 då 489 ansökningar om att 
starta nya skolor skickades in till Skolinspektionen, jämfört med 164 i 
år.

Av de 164 tilltänkta nya skolorna har 85 fått avslag.

– Den vanligaste orsaken till avslagen är att företagen inte kan visa att 
man klarar ekonomin eller att locka tillräckligt med elever. Det är även 
vanligt att man saknar skolbibliotek eller inte har ordnat praktikplatser 
för yrkesutbildningarna, säger Andreas Spång.

Det är i hög grad redan etablerade skolföretag som får öppna nya 
skolor. Andreas Spång tycker att det är naturligt eftersom de har större 
vana att etablera skolor. Men det finns undantag.

Skolkoncernen Thorengruppen, med 28 skolor runt om i Sverige, har 
ansökt om att få öppna ytterligare 28 nya skolor. Men Thorengruppen 
får avslag på alla sina ansökningar.

DN har tidigare rapporterat om att Skolinspektionen misstror den 
undersökning som företaget påstår att man gjort för att undersöka 
elevunderlaget på orterna där man vill öppna skolor.

– De påstår att de har gjort telefonintervjuer med över 46 000 personer. 
Det är inte trovärdigt och de har inte heller kunnat styrka det, säger 
Andreas Spång.

Thorengruppen har även nekats att öppna fyra yrkesgymnasier därför 
att Skolinspektionen inte tror att de klarar av att erbjuda praktikplatser 
till sina elever. Myndigheten har gjort stickprovskontroller på de 
företag som skolkoncernen påstått kan erbjuda praktikplatser. Av 17 
tillfrågade företag sa 15 att Thorengruppens uppgifter inte stämde.

Thorengruppen har nu överklagat fyra av avslagsbesluten om att få 
öppna nya skolor men vill inte svara på några av DN:s frågor kring 
Skolinspektionens kritik.

– Vi har skickat in våra förklaringar och kompletterande uppgifter till 
förvaltningsrätten. Men vi kommenterar inte pågående rättsliga 
ärenden i medierna, säger marknadschef Joakim Ekblom.

Hur tror du att kritiken påverkar er trovärdighet?



– Självklart är det så att om vi utsätts för kritik, särskilt från en 
myndighet, så är det något som vi tar på största allvar. Men nu 
avvaktar vi förvaltningsrättens beslut.

Den skolkoncern som expanderar kraftigast nästa år är Jensen 
Education som fått godkänt att öppna sju nya skolor.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se

Fakta.
Skolinspektionen bestämmer varje år vilka nya friskolor som ska få 
öppna. I år fick de in totalt 164 ansökningar om nya skolor.
44 av ansökningarna har godkänts, 85 har fått avslag, 33 har dragits 
tillbaka och två väntar fortfarande på beslut.
Den stora majoriteten av ansökningarna, 106 stycken, rör 
grundskolor.
Den vanligaste anledningen till avslag är brister i elevprognosen och 
brist på lokaler som skolbibliotek.
Merparten av kommunerna där skolor får starta är storstadskommuner.
Fakta.
Här är skolföretagen som fått flest nej
Thorengruppen, avslag på 18 nya grundskolor och 10 
gymnasieskolor.
Internationella engelska skolan, avslag på sex nya grundskolor.
Gymnasieskolan Lyceum, avslag på tre nya gymnasieskolor.
MA Hälsa & Education, avslag på tre nya gymnasieskolor
Move & Walk, avslag på en grundsärskola och två gymnasiesärskolor.
Här är skolföretagen som beviljats flest nya skolor
Jensen Education, fem nya grundskolor, två nya gymnasieskolor.
Lärande i Sverige, fyra nya grundskolor, en ny gymnasieskola.
Kunskapsskolan, fem nya grundskolor.
Vittragymnasiet, två nya grundskolor.
Sveriges Ridgymnasium, två nya gymnasieskolor.
Dn “

DN 4 nov 2014: 

“Låt proffsen göra jobbet

Av 164 ansökningar om nya friskolor avslår Skolinspektionen 85, 
rapporterade DN i går. Många lyckades inte visa hur ekonomin skulle 
gå runt eller övertyga om att skolan skulle kunna locka tillräckligt 
många elever till skolstarten.

Beskedet i sig är inte förvånande, att det ställs krav är självklart och 
andelen beviljade ansökningar är ungefär densamma som tidigare. 
Dock är det en god påminnelse om det faktum som lätt tappas bort i 
den upptrissade debatten: vem som helst kan inte öppna en friskola.

Så när regeringen nu vill ge kommunerna veto för att kunna stoppa 
friskolor är det alltså främst frågan om en maktförskjutning. 
Skillnaden är att det med dagens system är professionella tjänstemän 
som står för bedömningen. Om regeringen får som den vill tas en stor 
del av ansvaret för dessa svåra beslut i framtiden av kommunpolitiker.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN 6 nov 2014: 
“Minstingarna får inte plats på förskolan

Många nya invånare och bakslag i förskolebyggandet har gjort att 
Hägersten-Liljeholmen inte klarar att erbjuda sina yngsta 
invånare förskoleplats i vinter. En garantiförskola öppnas i Bred-
äng, där barnen får gå fram till sommaren. Totalt väntar just nu 
nästan 7 000 barn på förskoleplats i Stockholm.

Barn som står i förskolekö har en så kallad garantimånad. Den innebär 
att stadsdelen i första hand ska bereda plats på en förskola i 
närområdet senast den månaden. I andra hand ska barnet få plats 
någonstans inom Stockholm stad och så sker i januari i Hägersten-
Liljeholmen.

– Vi har en lång kö med garantibarn och många i kö till just januari. 
Det är en vanlig tid då många vill börja i förskolan, men oftast har vi 
inte platser att erbjuda då, säger Lotta Forssman, områdeschef i 
stadsdelen.

Därför öppnar man nu en garantiförskola i Bredäng. Där kommer 
barnen att få gå tills de kan få plats på en förskola i Hägersten, eller 
som längst fram till augusti.

– Den ligger inte i vår egen stadsdel, men bara en tunnelbanehållplats 
bort.

Men fler hållplatser bort för dem som bor i andra delen av 
stadsdelen?

– Visst är det så och därför undviker vi att erbjuda platser till barn som 
bor längs tunnelbanelinje 14 där. Den optimala lösningen är 

naturligtvis att man får en förskoleplats i närheten av den egna 
bostaden. Nu har inte vi kunnat erbjuda det, för vi bygger ut så mycket 
i Hägersten-Liljeholmen. Det tar flera år från det vi vet att bostäder 
kommer, till det att förskolor står på plats.

En av orsakerna till platsbristen i januari är att en planerad utbyggnad 
av en förskola i Aspudden har försenats. Tidigare år har man också 
haft förskolor som öppnat i januari och därför klarat garantin inom 
stadsdelen.

– För småbarnsföräldrar är tiden det viktigaste av allting och då blir 
föräldrar jätteirriterade över att behöva åka långt. Vi förstår att det är 
jättejobbigt, säger Lotta Forssman.

Just nu står 6 970 barn mellan 1 och 5 år som saknar förskoleplacering 
i kö i Stockholm. Den totala kön, som inkluderar barn under ett år som 
ännu inte har rätt till en plats och barn som fått en placering, men står i 
kö till andra alternativ, är 23 680 personer.

Det finns i dagsläget 51 024 förskoleplatser i kommunen, men den 
siffran är baserad på placerade barn. Det finns inga uppgifter om hur 
många platser som är lediga, uppger Stefan Larsson Lindmark, 
enhetschef på Utbildningsförvaltningen.

Enligt en befolkningsprognos från förra året kommer förskolebarnen 
fortsätta öka i Hägersten-Liljeholmen framöver. År 2017 kommer 
stadsdelen vara den barntätaste i huvudstaden, då den går om 
Södermalm som i dag har flest barn mellan 1 och 5.

De enda stadsdelarna, av Stockholms 14, där förskolebarnen blir färre 
i prognosen fram till 2022 är Södermalm, Norrmalm och Älvsjö.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “
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DN 6 nov 2014: 

“En hjälp på vägen bland alla 
valmöjligheter

När jag läser om programmen som vi berättar om i den här bilagan blir 
jag sugen att börja gymnasiet igen.

Samhällsprogrammet i Västerås som gör fältstudier i Etiopien och 
Österrike. Naturprogrammet i Stockholm där man kan välja 
musikinriktning. Teknikprogrammet i Gävle där man lär sig bygga hus 
och planera städer.

Jag minns själv hur stort det var att lämna högstadiet i Krokom bakom 
mig och i stället ta bussen åt andra hållet in till Wargentinsskolan i 
Östersund. Nya kompisar från andra orter, nya ämnen och lite större 
frihet och mycket ansvar.

Då fanns det inte så många utbildningar och inriktningar att välja 
mellan.

I dag är valmöjligheterna fantastiska. Men samtidigt kan det kanske 
vara lite stressande att ställas inför alla dessa ställningstaganden.

Med Gymnasieguiden vill vi hjälpa dig på vägen. Både genom att 
berätta om de program som finns att välja mellan och samtidigt ge dig 
en bild av livet på gymnasiet.

Här möter du studievägledaren Awaz Majid på de frågor som du 
kanske inte vågar ställa själv. Vi har träffat fem ungdomar i Tumba 
som berättar om hur det är att gå på gymnasiet. 
Studietekniksspecialisten Björn Liljeqvist berättar om hur du bäst ska 
lägga upp studierna för att lyckas bra.

Du kan läsa Gymnasieguiden i pappersversion eller på nätet.

Lycka till med dina val!

Hans Arbman hans.arbman@dn.se

Hans Arbman är redaktör för Gymnasieguiden “
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DN 6 nov 2014:
”Det är ditt val och din framtid”

Tumba. Årets elevpanel läser fem olika program på Tumba 
gymnasium. Här svarar de på vad som är svårast med gymnasiet 
och hur mycket tid de lägger på läxor.
1 Vad är roligast med gymnasiet?

Althea: Att få träffa andra ungdomar som har samma intressen, man 
blir mycket mer sammansvetsad som grupp med ett gemensamt mål. 
Och eftersom man har valt sin linje så tycker man ju i alla fall att 
säkert åtminstone hälften av kurserna är roliga, eftersom man är 
intresserad av just det.

Clara: Att få träffa andra människor som har samma intresse som jag 
och alla musiklektioner. Kör, sång… det är väldigt roligt!

Tess: Jag vet faktiskt inte.

Alex: Att bygga en friggebod eller ett hus och känna att jag har byggt 
det här och sedan är det någon som kommer att bo i det, det känns lite 
häftigt.

Esmeralda: Man får träffa andra som tycker om samma saker. 
Dessutom har man fått välja själv vad man vill läsa och går inte bara 
till skolan för att man är tvungen.

2 Vad är svårast?

Althea: Man får ta mycket mer ansvar själv, det är inte så att lärarna 
tjatar och säger att ”nu måste du göra din läxa”. Har du inte gjort den, 
synd! Det är mer frihet och mer ansvar, på gott och ont.

Clara: Det är svårt att hålla igång med alla läxor och uppgifter och 
prov. Om du inte gör en läxa kan det hända att du tappar allt och då 
måste du ändå komma igång med det fort.

Tess: Jag tycker det är svårast att hålla ut och att hålla upp glädjen och 
motivationen att faktiskt gå till skolan. Det kan vara svårt när man 
ändå har gått nio år innan, och sedan är det tre år till. Jag tycker att det 
är väldigt jobbigt när man har blivit skoltrött.

Alex: Jag tycker inte att så mycket är svårt och jobbigt, det är bara 
matematiken. Resten är soft, vi har inga läxor uppe på bygget och jag 
tycker att det är väldigt skönt.

Esmeralda: Att hitta motivationen till de ämnen man tycker är tråkiga, 
man måste tvinga sig att göra dem. Det är svårare än om du gillar 
ämnet.

3 Vilka tips har ni till den som är skoltrött?

Althea: Fokusera mest på de ämnen du tycker är roliga och försök 
hålla ut med det som är jobbigt. Tiden går ju alltid, du kommer inte 
alltid ha den där tråkiga lektionen. Och ta dig tid för vänner och fritid 
så du får balans.

Clara: Ha ett positivt tänkande, om du tänker negativt drar det ner ditt 
humör. Umgås med roliga personer, det kan göra skolan lite roligare.



Tess: Jag håller med Althea och Clara.

Alex: Om du får panik över läxor och att du har för mycket att göra, ta 
det lugnt! Skit i skolan en vecka. Ta allt som det kommer och sedan 
kan du sakta men säkert börja göra dina läxor eller det du ska göra i 
skolan.

Esmeralda: Gör annat utanför skolan, sådant du tycker är roligt så att 
du kan koppla bort plugget. När du är på skolan, koncentrera dig på 
den men när du inte är där, koppla bort. Annars blir du skoltrött, 
extremt skoltrött!

4 Hur var första dagen på gymnasiet?

Althea: Den var väldigt läskig, för man vet inte vad man ska vänta sig. 
Men det försvinner snabbt och man förstår att alla är snälla och vill 
hjälpa dig och det kommer att bli bra. Det är inte så himla stor skillnad 
utan egentligen bara en fortsättning på det du har gjort förut.

Clara: Jag tyckte att det var jättespännande. Jag var lite nervös men 
när jag fick träffa min klass tyckte jag bara att det skulle bli roligt att få 
lära känna nya människor.

Tess: Jag var nervös och tyckte det var lite skrämmande. Jag valde en 
skola där jag i princip inte känner någon men det slutade ganska bra 
ändå.

Alex: Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan. Nu när jag började 
om på bygg så kändes det lite pirrigt eftersom det var helt nytt. Jag 
kände inte en enda och undrade hur det skulle bli. Det var också helt 
nyrenoverat där på bygg och det var spännande.

Esmeralda: Det var spännande och läskigt för jag kände inte en enda 
person. Men framför allt var det kul!

5 Hur mycket tid lägger ni på läxor?

Althea: Det beror helt på hur mycket man får, det brukar variera. Det 
beror också på hur mycket tid man känner att man har och hur mycket 
man orkar, vissa dagar mer och andra mindre om man säger så.

Clara: Verkligen inte mycket tid och det är en dålig egenskap jag har. 
När jag kommer hem lägger jag ifrån mig allting. Och då händer alltid 
det där att man får göra läxan i sista sekunden. På något sätt går det 
inte att fixa.

Tess: Jag är precis som Clara. Om jag inte gör det i skolan blir det inte 
av förrän kvällen innan.

Alex: Jag får inga läxor så jag lägger inte ner en enda sekund.

Esmeralda: Jag håller med resten. Man vill lägga ner mer tid men det 
blir inte av, man skjuter upp det.

6 Vilka tips har ni till den som ska välja gymnasium?

Althea: Om du känner att det är svårt att välja så är det inte hela 
världen om du måste välja om. Man är liten när man går i nian, vi är 
fortfarande jättesmå! Livet slutar inte efter gymnasiet, det är lugnt. 
Stressa inte upp dig för mycket!

Clara: Mina föräldrar ville att jag skulle välja natur eller samhälle och 
jag var jättenära att göra det. Men i sista sekunden kände jag bara att 



nej, jag vill inte göra det där. Det är ditt val och din framtid! Jag sa 
bara att nej, jag tar musik.

Tess: Ta något som du tycker är kul. Om du är en person som har lätt 
för att lära, satsa mer om du känner att du orkar! Om du är som jag och 
inte är så motiverad att plugga, ta en arbetslinje till exempel.

Alex: Välj inte något bara för att dina kompisar väljer det utan läs det 
som du tycker är intressant. Om du inte hittar något så ta ett sabbatsår, 
det hjälper mer än man tror. Det är sant, jag har lärt mig den hårda 
vägen, tänk noga på vad du själv vill och inte på vad dina kompisar 
vill!

Esmeralda: Ta något som du tycker är roligt, inte bara något som dina 
föräldrar tycker att du ska läsa. Lyssna inte på dem när det gäller det, 
för då kan man välja något som man verkligen inte tycker om bara för 
att de tycker att man ska göra det.

7 Vilka jobb hoppas ni på i framtiden?

Althea: Efter gymnasiet vill jag åka och plugga i Japan och gå på ett 
universitet där, sedan vet jag inte riktigt. Jag vill jobba med något slags 
samarbete mellan Sverige och Japan, tolk eller något liknande.

Clara: Efter gymnasiet ska jag gå en utbildning för musiklärare och 
sedan kanske fortsätta på Stockholms universitet och utbilda mig till 
grundskolelärare.

Tess: Jag är inte helt säker, jag ändrar mig hela tiden men just nu tror 
jag att jag skulle vilja bli konditor.

Alex: Jag vill börja på ett byggföretag nu och om några år starta eget. 
Jag har några kompisar som är elektriker och vvs-are och då tänkte vi 
att vi skulle skapa ett eget företag. Så har vi allt i ett – bygg, el och 
avlopp. Det skulle vara riktigt grymt!

Esmeralda: Det är lite svårt att säga nu, men jag funderar på att bli 
börsmäklare eller i alla fall jobba med finans.

Fotini Katriou fotini.katriou@dn.se

Hur tänkte ni när ni valde program?

Alex Rasovic

Bygg/husbyggnad, årskurs 2

”Jag hade inte så mycket att välja på, det var sista chansen för mig att 
gå gymnasiet för jag gick el innan. Men jag valde bygg för att man får 
jobb efteråt och för att det ger mycket pengar.”

Clara Martinez

Estetiskt/musik, årskurs 3

”Jag valde musik för att jag alltid har varit intresserad av det och 
verkligen ville studera något jag vill hålla på med i framtiden.”

Tess Persson

Restaurang/livsmedel, årskurs 3

”Jag valde restaurang för att jag tycker att det är kul att laga mat och 
det är en ganska bred utbildning som ger jobb efteråt om man vill.”

Esmeralda Halef
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Finansekonomi, årskurs 3

”Jag valde finansekonomi för att jag gillar ekonomi och sedan är det 
en spetsutbildning som är lite mer inriktad mot högskola, till exempel 
läser jag på högskolan redan sista terminen.”

Althea Löfgren

Humanistisk, årskurs 3

”Jag valde humanistisk linje för att jag är intresserad av språk, och 
framför allt japanska som man kan läsa här på skolan.”

“En hjälp på vägen bland alla valmöjligheter
	
 .	
 ”Det är ditt val och din framtid”
	
 .	
 Här är vägarna du kan välja
	
 .	
 Kalender. Viktiga datum
	
 .	
 Modellbygge i den högre skolan
	
 .	
 ”Du behöver inte plugga mer – utan annorlunda”
	
 .	
 Högre tempo och mer fördjupning
	
 .	
 Maskinerna gör eleverna skogstokiga
	
 .	
 Här går naturvetenskap och musik hand i hand
	
 .	
 De erbjuder hjälp med pluggandet
	
 .	
 Studievägledaren svarar: Tio frågor du inte har vågat ställa
	
 .	
 Rätt frågor gör valet lätt
	
 .	
 Med ett brinnande intresse för smyckessmide
	
 .	
 Eget företag – bra start efter skolan
	
 .	
 Skoltiden. Åtta personer berättar
	
 .	
 Så mycket kan du få i studiebidrag
	
 .	
 Skolan som ger sig ut i världen
	
 .	
 ”Jätteskönt att variera skola med praktik på arbetsplats”
	
 .	
 Tre sätt att läsa gymnasiet utomlands
	
 .	
 Hur tänkte du när du sökte till gymnasiet?
	
 .	
 Vilken utbildning ger jobb?
	
 .	
 Här siktar alla mot toppen “

DN 7 nov 2014: 

“Underkänt för betygsförslaget

Ibland är striden nödvändig. De borgerliga partierna hade aldrig 
kunnat lägga om kursen i skolpolitken mot en tydligare betoning på 
kunskapskrav utan att utmana Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet.

Men konflikt är inget självändamål. Länder som Finland och Japan har 
nått sina skolframgångar genom ett systematiskt arbete över lång tid 
och med brett stöd i samhället.

De borgerliga partierna har på goda grunder kritiserat regeringen för 
att skjuta det blocköverskridande samarbetet inom Friskolekommittén 
i sank. Det är också naturligt att de vidhåller sitt nej till förslaget om 
skolplikt till 18-årsdagen. Men vad gör de själva?

Att som i går lägga fram ett särskilt förslag om betyg från årskurs 4 är 
en fullständigt onödig höjning av konfliktnivån. Den 
oppositionspolitiken förtjänar inget bättre omdöme än: underkänt.

Johannes Åman johannes.aman@dn.se “
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DN 7 nov 2014: 

“Skolfrågor svår ekvation att lösa

Våren kan innebära ett rad nederlag för regeringen. Alliansen 
tänker köra över regeringen i flera skolfrågor – och får stöd av 
Sverigedemokraterna.

Redan nu öppnar regeringen för att släppa kravet på att 
gymnasiet ska bli obligatoriskt.

På sju punkter tänker alliansen driva en annan skolpolitik än rege
ringen. Röstar Sverigedemokraterna då för något eller några av 
alliansens förslag faller delar av Gustav Fridolins utbildningspolitik. 
Mycket tyder på att så blir fallet.

Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson 
säger att partiet instämmer i flertalet av punkterna på alliansens lista.

Allianspartierna kommer bland annat att försöka genomföra betyg från 
årskurs fyra. En annan viktig prioritering för alliansen är att försöka 
stoppa obligatoriskt gymnasium samt införa tioårig grundskola. De 
borgerliga partierna vill också införa ordningsomdömen i grundskolan 
och gymnasiet.

– Tioårig grundskola, frivilligt gymnasium och betyg från årskurs fyra, 
utan att ha läst de förslagen i detalj så låter det som saker vi kan tänka 
oss att stötta i framtiden. Ordningsbetygen får vi titta på vad det 
innebär, säger SD:s Stefan Jakobsson.

Jan Björklund tycker inte att han ger Sverigedemokraterna ett 
smörgårdsbord, där de kan välja och vraka om hur skolpolitiken ska se 
ut.

– Vi lägger fram alla de förslag som vi hade i vårt valmanifest. Sen får 
riksdagen ta ställning till det. Svenska folket har röstat fram en riksdag 
där majoritetsförhållandena är oklara. Det gör att makten hamnar i 
riksdagen i rätt stor utsträckning.

Utbildningsminister Gustav Fridolin försökte i går tona ned 
betydelsen av kommande förluster i riksdagen. Men när det gäller 
gymnasieskolan är varken Fridolin eller gymnasieminister Aida 
Hadzialic längre lika säkra som tidigare på att den ska vara 
obligatorisk.

– Regeringens linje är att alla unga ska gå gymnasiet. Sedan finns det 
olika vägar för hur man ska göra det möjligt. Målet är viktigt och i 
grunden tror jag egentligen att alliansen ställer upp på det målet, säger 
Gustav Fridolin.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
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DN 9 nov 2014: 

“Efter tio år – dags för landning

Klockan 10.03 svensk tid på torsdag lämnar landaren ”Philae” sin 
moderfarkost ”Rosetta” för att sju timmar senare landa på kometen 
67P/Churyumov–Gerasimenko.

Det är första gången någonsin en sond sätts ned på en komet, och 
höjdpunkten för hela ”Rosetta”-expeditionen. Allting började planeras 
för tjugo år sedan, ”Rosetta” har färdats i rymden i mer än tio år och 
kom fram till kometen i augusti.

Nere på ytan ska ”Philae” göra mätningar, ta bilder och skicka 
radiovågor genom kometens kärna för att avgöra hur den ser ut inuti.

Landningsplatsen är noga utvald, och fick i veckan namnet Agilkia 
efter en tävling med fler än 8 000 namnförslag från 135 länder. 
Namnet härrör från Egypten, precis som ”Rosetta”, efter Rosettastenen 
som gjorde det möjligt att tyda hieroglyferna, och Philae, som är 
namnet på en tempelö i Nilen. Det gamla templet på Philae fick flyttas 
till ön Agilkia när Assuandammen byggdes.

Källa: Europeiska rymdstyrelsen Esa

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “

DN 9 nov 2014:

”Välj kurser du tycker är roliga”

Ta en masterexamen, men välj kurser du själv tycker är roliga. 
Det är några av tipsen som Tuva Palm från på faktureringsbolaget 
Klarna ger KTH-studenten Rebecca Ahlstrand när de träffas över 
en lunch.
Rebecca Ahlstrand: Vad söker ni efter hos en person när ni ska 
anställa?

Tuva Palm: – Vi växer hela tiden men har fortfarande kvar känslan av 
att vara ett nystartat företag, även om vi nu är stora. Vi söker personer 
som kan hänga med i utvecklingen, unga människor med driv helt 
enkelt. Eftersom vi är en mix av både IT och finansbolag söker vi 
ingenjörer, ekonomer och designers och vi anställer egentligen från 
alla ingenjörsinriktningar.

Hur viktigt kommer det vara med utbildning i framtiden med 
tanke på att många i dag är självlärda?

– Utbildningen är egentligen viktigast för ditt första jobb. Vi har 
visserligen rekryterat några personer som inte har någon examen 
men de som inte har någon teoretisk utbildning har ofta vissa brister i 
sina baskunskaper. Däremot har jag har jobbat på flera amerikanska 
bolag och där är det jätteviktigt att man har en examen.

– Jag skulle säga att det är dumt att inte avsluta en utbildning som man 
påbörjat för det skiljer också en del i lön mellan de som har en examen 
och de som inte har en.
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Jag planerar att ta en masterexamen, men funderar på hur stor 
skillnad det är mellan en kandidat- och en masterexamen när ni 
ska anställa?

– Det är stor skillnad. Till många av de tjänster jag tillsätter skulle jag 
inte anställa någon som bara har en kandidatexamen. Det är framför 
allt mot slutet av utbildningen man får använda sin kreativitet och då 
blir skolan också roligare och man utvecklas mer.

I stället för att ta studielån jobbar jag vid sidan av skolan och jag 
hinner inte alltid lägga ned lika mycket tid på att plugga som 
många andra. Hur mycket tittar ni på betygen när ni ska anställa?

– Betyg säger mycket men inte allt. Generellt kan man kanske säga 
någon med ett högt snittbetyg troligen har lätt för att lära sig nya 
saker. Sedan kan det finnas förklaringar till att någon har lägre betyg.

– Vi arbetar också mycket i team och där är det viktigt att vara en del i 
helheten. Någon som får tio andra att prestera bättre är väldigt 
värdefull, så för mig spelar personligheten nästan lika stor roll.

Vad gick du själv för utbildning?

– Jag gick också på KTH men jag läste datateknik. Då var 
utbildningen fyra och ett halvt år, men jag läste några extra kurser så 
det blev fem år ändå. Då läste jag bland annat dataarkitektur och 
algoritmer och det är precis den kunskapen jag behövt.

– Efter KTH har jag jobbat som produktchef. Det är ett jobb man inte 
pratar så mycket om på KTH, men jag tycker det är det roligaste 
jobbet man kan ha. Det innebär att man tar man en produkt från 
idéstadiet och utvecklar den så att den kan lanseras på marknaden.

Vad tycker du är viktigast när man väljer kurser?

– Mitt råd är alltid att välja det man tycker är roligast. Det är så svårt 
att välja för man vet inte vad man vill bli senare i livet, men man vet 
alltid vad man tycker är kul och då löser sig det mesta.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se

Fakta.

Rebecca Ahlstrand.
Ålder: 23 år.
Studerar: Informationsteknik på KTH.
Bor: Södermalm, Stockholm.
Vad gör du om fem år: Då jobbar jag förhoppningsvis utomlands på 
ett spännande företag.
Tuva Palm.
Ålder: 40 år.
Yrke: Produktchef. Har hand om Klarnas tekniska plattform som de 
bygger produkterna i.
Bor: Östermalm, Stockholm.
Vad gör du om fem år: Jobbar fortfarande på Klarna. Kanske som 
chef över Klarnas expandering i Japan. “
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DN 11 nov 2014: 
“Nej, sådana här skolor byggs inte längre

I Högdalen i södra Stockholm ligger skolan mitt i byn. Högdalens 
gymnasium ritades av Carl Nyrén, en av tidens mest 
namnkunniga arkitekter, och invigdes på 1950-talet.

– Det är väldigt bra placerat, mitt i centrum. Det visar den tyngd 
skolan hade, den plats där barnen möter samhället, säger 
Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund.

Nu ska skolan rivas, för att ge plats åt 350 lägenheter. Högdalen och 
Bandhagen intill – där gymnasiet byggdes om till bostadsrätter 2006 – 
förtätas snabbt, barnvagnarna blir fler, nya förskoleavdelningar öppnar.

– Skolorna kommer i efterhand och får sämre platser, de goda 
platserna viks för bostäder. Det är kortsiktigt att riva den här fina 
anläggningen med höga kvaliteter, som vi mister för alltid, säger 
Henrik Nerlund.

Timo Östberg och Åke Brännström som jobbar på second hand-
butiken Andra varvet, som hyr in sig på månadskontrakt i den gamla 
skolan, håller med.

– Vansinne, det förstör hela centrum, säger Timo Östberg.

– Idrottshallen ryker också, det är där det höga huset ska byggas, säger 
Henrik Nerlund.

I en skrivelse till kommunfullmäktige uppmärksammar Skönhetsrådet 
Stockholms starka tradition av kvalitativt skolbyggande, som 
grundlades under 1800-talet och kröntes med ett stort antal skolor 
under mitten av förra seklet.

– Det var höga ambitioner. Den bästa tomten, de främsta arkitekterna, 
säger Henrik Nerlund.

Skolans centrala roll i det demokratiska samhället har motiverat dess 
symboliska roll i både placering och arkitektur, menar rådet. Henrik 
Nerlund nämner 1800-talets monumentalskolor, som Norra Latin, ritad 
av Helgo Zetterwall, och Södra Latin, ritad av Per Emanuel Wermin – 
samt folkhemmets Enskedefältets skola av Paul Hedqvist eller, just, 
Högdalens gymnasium.

I dag får skolorna, enligt Skönhetsrådet, undanskymda, trafikstörda 
och otillfredsställande placeringar och små, påvra skolgårdar som blir 
ännu mindre när paviljonger smälls upp för att lösa brister i 
planeringen.

Ett exempel är baracken på Sandåkraskolans gård i Sköndal.

– Jag förstår inte hur de har tänkt. Det byggs ett jättestort område med 
radhus och småhus, man kan gissa vilka som flyttar in där. Det finns 
alla förutsättningar att planera för skolan från början, det är 
oacceptabelt att det blir baracker, säger Henrik Nerlund.

Barnen i Norra Djurgårdsstadens skola får 3,67 kvadratmeter skolgård 
var och på den ytan ska det också in cykelstall och eventuella 
redskapsbodar. Det blir nästan lika trångt på den skola som byggs vid 
Trekanten. Miljöförvaltningen rekommenderar 30 kvadratmeter per 
barn.

Förväntar ni er något resultat av er skrivelse?

– Det får vi hoppas. Skönhetsrådet har den här möjligheten om vi 
tycker att något är särskilt viktigt. Syftet är att uppmärksamma detta, 
inte att skälla, säger Henrik Nerlund.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 11 nov 2014: 

“Skolborgarrådet: Politikerna måste orka 
hålla emot – nu får vi ta tag i det här

Nya skolborgarrådet Olle Burell (S) känner sig inte påhoppad 
utan mycket glad över Skönhetsrådets skrivelse.

– Jag håller med, självklart. Jag bor i närheten av Södra Latin, 
Björngårdsskolan och Maria Gamla skola och ser ett enormt värde i de 
byggnaderna. Man förstår att det är en satsning utan ände, som tillhör 
oss alla och är till för allas barn, säger han.

Olle Burell – som är arkitekt i det civila – tror att det också i dag finns 
en längtan efter att skolan ska ha den statusen, och inte vara en 
marknad där skolor dyker upp planlöst och ofta för sent.

– I grunden handlar det om en syn på om samhället är värt att planera 
eller om det ska släppas löst. Sedan medeltiden har vi vetat att det 
måste finnas centrala platser för kyrka, stadshus, sjukhus och skolor. 
Nu har vi släppt det, och betalar priset för en nyliberal 
stadsplaneringsmodell, säger han.

Att skolan sätts på undantag hänger samman med att det är mycket 
mer lönsamt att bygga bostadsrätter och kommersiella lokaler, menar 
Olle Burell.

– Där måste politikerna orka hålla emot. Nu får vi ta tag i det här, vi 
måste avsätta den mark som behövs och satsa på skolbyggnaderna. 

Där hoppas jag få en bred överenskommelse, säger han.

De små skolgårdarna, och förskolegårdarna, är ett dilemma, enligt 
skolborgarrådet.

– Det är en enorm utmaning att hitta de ytorna i stenstaden och i de 
nya områdena, som har mycket av stenstadskaraktär. Där behövs en 
diskussion och folkbildning, om man får använda det uttrycket. Barn 
behöver plats även om de hörs och märks.

Problemet med stockholmarnas ständiga överklaganden av nya 
byggen hoppas Olle Burell kan mildras om grannarna känner att 
skolan är en offentlig byggnad.

– Om vi blir duktigare på att öppna skolorna på kvällar och helger– 
kanske ha föreningsmöten i matsalen och föreläsningar i biblioteket – 
kan skolan bli en tillgång för lokalsamhället, säger han.

Ska Stockholms stad fortsätta riva och bygga om skolor till 
bostäder, som i Högdalen och Bandhagen?

– Vi måste hitta ett sätt att behålla rådigheten över skolbyggnaderna, 
inte göra oss av med dem. Hur smart är det? säger Olle Burell.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 12 nov 2014:

”Viktigare att gå i skolan än att resa till 
Thailand”

Eroderad respekt för skolan. Är familjehögtider, Thailandsresor 
och ungdomsidrott viktigare än lektioner? Svaret på frågan 
varierar stort mellan olika skolor. Det är dags att förtydliga och 
strama upp skollagens skrivningar om ledighet, så att den svenska 
skolan får möjlighet att fullgöra sitt uppdrag, skriver rektorn 
Viktoria Björklund.

Svårigheten att bedöma elevers ledighetsansökningar utifrån skollagen 
är något som berör varje elev, förälder och skola i Sverige. Trots att 
skollagen skärptes gällande ledigheter år 2010 är resultatet på landets 
skolor i dag en väldigt varierad praxis. På somliga skolor får man lätt 
ledigt för det mesta, på andra är det svårare. Detta faktum används av 
olika aktörer för att spela ut skolor mot varandra.

Skollagens formuleringar är så oklara och öppna för tolkningar att det 
leder till godtyckliga bedömningar och ansvarsproblematik samt till 
bristande respekt för skolans verksamhet. Frågan belyser 
problematiken kring ökande lärarbrist och sjunkande status - både vad 
gäller läraryrket och skolans verksamhet. Hur ser vi på ledigheter och 
skolplikt egentligen, och ser vi på skolans roll i samhället i dag?

Svensk grundskola är obligatorisk. Skolans uppdrag är att utveckla 
varje elev så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolverket 
sänder tydliga signaler om att garanterad undervisningstid måste 
bevakas. Samhället blir allt mer komplext. Uppdraget att verka för 

varje elevs godkända betyg samt goda förutsättningar för ett liv i 
samhället blir mer och mer omfattande. Fler nationella prov och betyg 
trissar upp betydelsen av varje minut. Mot bakgrund av rapporter om 
fallande kunskapsresultat är strävan mot ökad måluppfyllelse för varje 
elev mer prioriterad än någonsin.

Arbete med allt detta bygger på elevers närvaro i skolan.

Skollagen säger att elever får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet 
beviljas. Beslutet om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av 
elevens belägenhet som inkluderar frånvarons längd, studiesituation, 
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade 
undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Vad är en enskild angelägenhet? Vad är synnerliga skäl? Detta är 
tolkningsbara begrepp och de hanteras olika på varje skola. Här 
uppstår ett flertal problem där skolan får en omöjlig roll.

Skolan blir domare och ska värdera ledigheter som mer eller mindre 
angelägna för enskilda individer och deras familjer. Är familjehögtider 
viktigare än idrott eller semester? Är en familjs fjällresa med 
efterlängtad samvaro mindre viktig än en sällsynt idrottsuttagning? Är 
det viktigare att få åka på musikturné, dansläger eller få en ledig tisdag 
med en avlägsen släkting? Alla ledigheter är lika angelägna för den 
som önskar ledigt. Ska skolan och rektor fälla dom över detta? Utifrån 
lagens formulering om angelägenhet bör alla elever få ledigt.

Bedömning av elevers studiesituation skapar ett annat problem. Var 
går gränsen för hur ”duktig” du ska vara för att få ledigt? Är lagens 



intention att endast elever med höga kunskapsresultat och 
studiemotivation bör få ledigt? Elever med lägre motivation, som 
skulle må bra och få motivation av ledighet för nya perspektiv, kan då 
aldrig beviljas ledighet. Är ledighet en belöning för ”gott” skolarbete, 
och avslagen ledighet ett straff för låga resultat? Skolans uppdrag är att 
utveckla varje elev så långt som möjligt. Här uppstår en kollision 
mellan beviljande av ledigheter och ansvar för måluppfyllelse. Utifrån 
lagens formulering om strävan mot målen bör ingen elev vara ledig.

Gällande frånvarons längd är det mer olyckligt att tappa många dagar 
än få, men varje moment i skolan är förberett utifrån ett syfte. Allt vi 
gör under skoldagen strävar mot mål. En elevs frånvaro påverkar inte 
endast de egna studierna utan hela gruppens. Tidigare syn på lärande 
som memorering av fakta och ensamstudier inför prov är i stort 
övergiven till förmån för lärande i ett socialt sammanhang där närvaro, 
samtal och samarbete i gruppen och med pedagogen, är av största vikt. 
Varje elev är en röst, en åsikt, en del i ett gemensamt lärande. 
Möjligheten att kompensera förlorad skoltid är mycket begränsad.

Olika samhällsaktörers agerande visar på en eroderad syn gällande 
vikten av närvaro i skolan vilket skapar oklara gränser för skolans 
ansvar.

Är skolans ansvar att kompensera för resebyråers framdrivning av 
klasskillnader genom högre prisnivåer under loven och lägre nivåer 
under pågående termin? Ska skolan utgå från det socioekonomiska 
perspektivet vid bedömning av ledighet för semesterresor? Föräldrar 
vädjar om detta. Ingår sådan hänsyn i skolans kompensatoriska 
ansvar? Vittnar detta om ett samhällsproblem eller om ett 
skolproblem?

Är skolans ansvar att anpassa verksamheten efter idrottsträningar och 
arrangemang vilka ibland förläggs till obligatorisk skoltid? Sådana 
situationer ställer barn och föräldrar inför mycket svåra prioriteringar. 
Ska skolnärvaro eller laglojalitet gå först? Läger, tävlingar och resor 
bokas in under vardagar. Här förutsätts skolan ge ledigt och därefter 
anpassa stöd till elever utifrån utebliven undervisning. Ledigheterna är 
så klart angelägna för elever och föräldrar, idrott och rörelse är viktigt, 
men skolans uppdrag försvåras. Är det ett samhällsproblem eller ett 
skolproblem när fritiden inkräktar på obligatorisk skoltid?

Ibland hör jag sägas att elever lär sig mer om samhället genom 
deltagande i andra aktiviteter utanför skolan, än de gör i skolan. Jag 
instämmer i att skolan har mycket att utveckla när det gäller lärande i 
och för samhället och inte i en verksamhet parallellt med samhället. 
Värderingsglidningen i synen på skolnärvaro är ett tecken på detta 
utvecklingsbehov. Något vi inte säger lika ofta är dock att skolans 
verksamhet faktiskt handlar om något som inte kan ersättas av 
människors individuella deltagande i olika aktiviteter: En gemensam 
kunskaps- och värdegrund som bygger vårt fortsatta demokratiska 
samhälle. Ett sådant uppdrag är enormt och det kräver tid, respekt och 
närvaro.

Ibland hör jag också sägas – både från allmänheten och från oss själva 
som jobbar i skola - att en veckas ledighet eller två inte spelar så stor 
roll – det ”arbetar man snart ikapp”. Tycker vi verkligen att skolans 
uppdrag är så så lätt att både ifrågasätta och avvara? En veckas 
ledighet per termin ger en hel termins frånvaro under nio års 
grundskola. Det är mycket tid för utveckling av kunskaper och värden.



En kraftsamling från flera håll behövs för att stärka skolan. En del är 
vunnet om skollagens formuleringar gällande ledigheter kan 
förtydligas och ambivalensen minskas. Det är omöjligt för skolan att 
samtidigt ansvara för måluppfyllelse så långt som möjligt OCH 
sanktionera frånvaro grundat på godtyckliga värderingar av 
människors angelägenheter. Ett lagförtydligande kan underlätta 
gränsdragningen i skolan och bli ett steg på vägen mot ökad respekt 
och status gällande skolans verksamhet och mot fler människor som 
vill arbeta i vårt viktiga samhällsbygge.

Viktoria Björklund, Rektor Kråkbergsskolan Och Kläppenskolan 
I Södra Sunderbyn, Luleå Kommun “

DN 12 nov 2014: 
“Många lärare tröttnar snabbt på sitt jobb

Lärarkrisen kan bli ännu värre eftersom många unga lärare ser 
sig om efter nytt jobb. Det visar en ny undersökning från Lärar-
förbundet. Samtidigt saknar många kommuner en strategi för att 
locka nya lärare.

I dag publicerar Lärarförbundet en ny undersökning gjord av Novus 
som visar på nya utmaningar för skolan.

Över 1 000 lärare har svarat på frågan om de tänker fortsätta som 
lärare fram till pensionen.

En tredjedel, 34 procent, av de tillfrågade lärarna säger att de troligtvis 
inte eller absolut inte kommer att göra det.

Ser man bara till lärarna som är under 40 år så säger nästan hälften, 45 
procent, att de kan komma att byta jobb.

– Det är anmärkningsvärt eftersom det behövs fler yngre lärare som 
kan ta över efter de som går i pension, säger Lärarförbundets 
ordförande Eva-Lis Sirén.

En av lärarna som funderar på att byta yrke är Andreas Björkman, 
även han engagerad i Lärarförbundet. Han är 29 år och har arbetat som 
lärare i fem år.

– Det är mycket man inte blir varse på lärarutbildningen. Jag blev 
väldigt förvånad över allt pappersarbete. Det är dokumentation över 
barn i behov av särskilt stöd, omdömen, enkäter och papper från 
kommunen.



Enligt Andreas Björkman har det lett till att han ofta känner att han 
inte räcker till för eleverna.

– Det är världens roligaste jobb att undervisa i klassrum. Men jag 
känner ofta att jag inte har möjlighet att ge eleverna den tid de behöver 
få. Det är det som gör mig mest stressad, jag vet inte hur länge jag 
orkar känna så.

Trycket på nya lärare är stort. Enligt siffror som Arbetsförmedlingen 
tagit fram åt DN har det funnits 55 896 annonser för olika lärar- och 
pedagogtjänster ute på myndighetens platsbank fram till och med 
oktober i år. Majoriteten är från kommunala arbetsgivare.

Lärarförbundet har förutom lärar- enkäten även frågat alla 
ordföranden i landets kommunstyrelser om de har en strategi för att 
rekrytera lärare i framtiden.

Av 193 svarande kommuner säger 43 att de inte har någon strategi, och 
44 att de inte vet.

– Många kommuner har börjat få en krisinsikt, men det finns de som 
ännu inte vaknat och förstått det här, säger Lärarförbundets Eva-Lis 
Sirén.

Hon vill att kommunpolitikerna ska ta efter rikspolitikens fokus på 
skolan.

– Många skolor saknar till exempel stora delar av elevhälsan. Det är ett 
stöd som krävs för eleverna och för att lärarna ska kunna ägna sig åt 
kärnuppdraget, säger hon.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) publicerade nyligen en 
rapport med strategier för hur kommunerna kan öka rekryteringen av 
lärare.

Sektionschef Caroline Olsson på SKL har inte sett Lärarförbundets 
undersökning men säger att det finns mycket kommunerna kan göra 
för att behålla och locka lärare.

– Det handlar om saker som arbetsorganisation, att man lägger rätt 
kompetens på rätt arbetsuppgifter. Lärare är välutbildade och ska 
arbeta med det de är utbildade för, säger hon.

Samtidigt tror hon att fler kommuner arbetar mer med 
rekryteringsstrategier än vad Lärarförbundets undersökning visar.

– De kanske inte har en särskild plan just för lärare men kommunerna 
måste se till helheten. Vår bild är att många tar det här på stort allvar. 
Men det finns mycket att göra.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se

Undersökningen. ”Tror du att du kommer att arbeta som lärare 
fram till ordinarie pension vid 65 år?”

Andelen negativa svar är högre bland lärarna under 40 år. 45 procent 
tror att de troligtvis inte eller absolut inte kommer arbeta kvar som 
lärare till pensionen. Bara fyra procent säger att de absolut kommer att 
göra det.

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet.

Över 1 000 personer har svarat på undersökningen som har en 
svarsfrekvens på över 50 procent.

Dn “
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DN 12 nov 2014: 

“ I dag får vi närkontakt med en komet

I dag ska en rymdfarkost för första gången någonsin landa på en 
komet. Klockan 17.02 i eftermiddag svensk tid kommer den lilla 
sonden ”Philae” ned på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenkos 
yta, om allt går som det ska.

Det blir första landningen någonsin på en kometkärna och har 
planerats av den europeiska rymdstyrelsen Esa i mer än tjugo år. 
”Philae” har varit på väg mot kometen med sitt moderskepp ”Rosetta” 
sedan mars 2004.

”Philae” lämnar ”Rosetta” klockan 10.03 på 22 kilometers höjd över 
kometen och börjar nedflygningen. Forskarna har letat efter en lämplig 
landningsplats sedan ”Rosetta” kom fram till 67P i augusti, men vet 
ändå inte i detalj hur platsen, som fått namnet Agilkia, ser ut och om 
ytan är mjuk eller hård.

– Det ser ut som sten, men det är inte sten. Kometen har en densitet 
som bara är 40 procent av densiteten på vatten, säger ”Rosettas” 
projektledare Fred Jensen.

När ”Philae” landar måste den snabbt skruva fast sig för att undvika att 
studsa ut i rymden igen. Sedan kommer den att ta en panoramabild 
från kometens yta.

”Philae” har flera mätinstrument ombord som ska fotografera, ta 
prover från kometens yta och skicka radiovågor genom kärnan för att 

ta reda på hur den ser ut inuti.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se

Fakta. Tidtabell

10.03 ”Philae” lämnar ”Rosetta”.
10.12 ”Philae” är 100 meter från ”Rosetta”.
16.01 ”Philae” börjar ta bilder på landningsplatsen.
17.02 Planerad landning. ”Philae” skruvar fast sig i kometens yta.
17.07 ”Philae” tar första panoramabilden från kometkärnans yta.

Följ hela landningen på dn.se “
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DN 13 nov 2014: 

“Marschmallowtest för föräldrar

På DN Debatt publicerades i går en artikel på temat skolplikt kontra 
föräldrars självupplevda ”rätt” att resa med barnen under terminerna. 
Samma dag kunde man på Insidan läsa om Walter Mischels 
marshmallowtest där barn som stod ut med att vänta på att få tugga i 
sig läckerbiten belönades med ännu en.

Föräldrarna gör tvärtom. De tuggar i sig godsaken utan att vänta på 
schemalagd ledighet och kräver sedan att ändå få en marshmallow till. 
Det ursprungliga försöket handlade om att pröva barns förmåga att 
tänka långsiktigt. I den mån ens telning besitter denna talang måste 
man säga att föräldrar som struntar i skolans nej och ändå drar till 
Thailand med ungarna gör sitt bästa för att ta den ifrån barnet. Den 
pedagogiska utmaningen för föräldrarna när avkomman blivit skoltrött 
tonåring ter sig lika avlägsen som en andra marshmallow för en 
impulsstyrd 4-åring.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“Rymdsonden studsade – landade två 
gånger

Världshistoriens första landning på en komet är avklarad. Den 
europeiska sonden ”Philae” står nu på kometen 67P/Churyumov-
Gerasimenko, 510 miljoner kilometer från jorden. Men exakt hur 
det gick är inte klart än.

– ”Philae” är på kometen och talar med oss, sa Stephan Ulamec på 
europeiska rymdstyrelsen Esa strax efter klockan fem.

Budskapet möttes av jubel och applåder eftersom ”Philae” hade 
lyckats landa på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, efter tjugo 
års planering, tio år i rymden och sju timmars nedfärd från 
moderskeppet Rosetta.

Men tre timmar senare kom nya bud från Stephan Ulamec.

– Det verkar som att vi inte bara landade en gång på kometen. Vi 
landade två gånger.

Allt gick inte som planerat vid landningen. Harpunerna som skulle 
förankra ”Philae” i kometens yta löstes aldrig ut. I stället verkar den 
lilla landaren, stor som en tvättmaskin, ha studsat upp igen, långsamt 
svävat över kometkärnans yta och efter en timme landat på en ny plats.
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– Att landa på en komet är inte enkelt, och det har gått oväntat bra, 
säger Anders Eriksson, forskare vid Institutet för rymdfysik IRF i 
Uppsala.

– Vid landningen stod det 1–0 till oss. Nu känns det som 1–1, säger 
Hans Nilsson vid IRF i Kiruna.

Det är första gången någonsin en rymdsond landar på en komet. 
”Philae” saknar egna styrraketer och gravitationskraften från kometen 
är mycket svag, så när den släpptes från ”Rosetta” drygt 20 kilometer 
över kometen var det nödvändigt att den hade exakt rätt riktning och 
hastighet för att hamna rätt på kometkärnan.

Forskarna visste inte på förhand hur landningsplatsen såg ut i detalj 
och om ytan är hård, mjuk eller porös. Om ”Philae” hade hamnat i  en 
backe, i en grop, på en stor sten eller upp och ned hade det varit 
kritiskt. Harpunerna skulle se till att landaren inte skulle studsa ut i  
rymden igen. Men nu verkar den alltså stå kvar på kometen, trots att de 
aldrig löstes ut, fast på en annan plats än den forskarna valt ut.

Sonden har varit på väg till kometen sedan i mars 2004. ”Rosetta” och 
”Philae” byggdes alltså för mer än tio år sedan.

– Att grejerna fortfarande fungerar är fantastiskt, säger Anders 
Eriksson, forskare vid IRF.

Under natten och i morgon ska forskarna vid Esa fortsätta att gå 
igenom data och ta reda på mer om vad som kan ha hänt under 
”Philaes” första timmar på kometkärnan.

Rosetta-expeditionen har kostat 14 miljarder euro, och är ett av Esas 
största projekt någonsin.

– Det är roligt att detta är något som Europa gör och faktiskt är 
världsledande på. Vi är inte b-laget, säger Anders Eriksson.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se

Fakta.
”Rosetta” och ”Philae”

”Rosetta” sköts upp i mars 2004.

”Rosetta” ska följa kometen minst till i december 2015.

Landaren ”Philae” väntas bli överhettad när kometen kommer närmare 
solen och sluta fungera om tre månader.

Syftet med expeditionen är att ta reda på mer om kometer fungerar, 
hur solsystemet uppkom, hur planeter bildas och om vatten och 
organiskt material kan ha kommet till jorden med kometer. “
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DN 14 nov 2014: 
“ Första bilden från en komet

Landaren ”Philae” har nu skickat hem världshistoriens första 
bilder från ytan av en komet. Men än vet ingen exakt var på 67P/
Churyumov-Gerasimenko den finns.
Den första bilden landaren ”Philae” skickade hem till jorden sedan den 
tog mark på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenkos yta föreställer en 
klippformation och sondens ena fot.

Det betyder att kameran och radiokommunikationen fungerar, trots att 
landningen inte gick riktigt som planerat. ”Philae” lämnade 
moderskeppet ”Rosetta” och föll ned mot den utvalda 
landningsplatsen, men lyckades inte haka fast sig i ytan med sina 
harpuner. I stället studsade den vidare minst två gånger, och nu vet 
forskarna inte exakt var den hamnade.

Dessutom verkar den stå illa till. Ett ben har ingen kontakt med 
marken, och den finns på ett ställe med mycket mindre solljus än vad 
forskarna hade räknat med.

Det innebär att det kommer att bli svårt att försörja mätinstrumenten 
ombord med ström från solpanelerna.

– Men beskriv inte detta som ett misslyckande. Vi har landat, vi kan 
kommunicera med ”Philae” och vi har redan analyserat en massa data. 
Det är fantastiskt att vi är där, säger Jean-Pierre Bibring, Université 
Paris Sud i Frankrike, som är ansvarig för några av kamerorna 
ombord.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “

DN 16 nov 2014: 

“ Kometens hemligheter ska avslöjas

Landaren ”Philae” skrev rymdhistoria när den landade på 
kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko i onsdags. Den hann lära 
oss mycket om vårt eget ursprung innan batterierna ombord 
laddade ur i går.

– Tänk om Columbus hade seglat till Amerika men aldrig gått i land, 
säger Gabriella Stenberg Wieser vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Hon förklarar varför den europeiska rymdsonden ”Rosetta” som 
kretsar kring kometen 67P/Churymov-Gerasimenko sedan i augusti 
också skickade ned den lilla landaren ”Philae” till kometkärnan.

Huvudsyftet med hela expeditionen är att ta reda på mer om hur 
kometer fungerar, och de allra flesta undersökningar kommer att göras 
från rymden via moderskeppet ”Rosetta”. Redan nu har forskarna lärt 
sig mycket om kometen, också mer udda saker som hur den luktar: en 
blandning av ruttet ägg, stall, bittermandel och metanol.

Men det är bara nere på själva kärnan som forskarna kan undersöka 
materialet som kometen består av. 

”Philae”s landning blev mer dramatisk än planerat. I stället för att 
stanna kvar på platsen forskarna noggrant hade utsett åt den skuttade 
”Philae” vidare över kometens yta.
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– Vi valde ut en landningsplats. Men ”Philae” bestämde sig för att 
utforska flera stycken, säger Jean-Pierre Bibring från Université Paris 
Sud.

Landningen var ändå en enastående bedrift, och mätinstrumenten 
ombord fungerade som de skulle. Viktigast av allt var att landaren 
kunde kommunicera med ”Rosetta” och skicka hem data till forskarna 
på jorden, 510 miljoner kilometer, eller 28 minuter med radiovågor, 
bort.

Men ”Philae” verkar stå i ett hörn, omgiven av klippväggar. Det 
betyder att mätinstrumenten inte kan få ström från solpanelerna. I 
stället fick forskarna göra så mycket de kunde innan batterierna 
ombord var urladdade.

Under natten till lördag lyckades forskarna lyfta ”Philae” fyra 
centimeter och vrida den 35 grader så att solpanelerna får mer sol, men 
batterierna dog ändå. Kanske kan landaren väckas upp igen när 
kometen närmar sig solen och ljuset blir starkare.

”Rosetta” har varit på väg mot kometen i tio år, och hela projektet har 
planerats i mer än två decennier. Forskarna har alltså haft god tid på 
sig att förbereda sig för alla tänkbara scenarier. Gabriella Stenberg 
Wieser beskriver det som att resa på upptäcktsfärd till en helt okänd 
värld med mycket lätt packning.  

– Landaren är som en schweizisk armékniv: ett multiinstrument som 
kan göra allt och ska klara av nästan vad som helst, säger hon.

Kometer är bollar av is och damm av sten och kol som går i långa 
elliptiska banor. När de närmar sig solen smälter isen, och ett moln av 
ånga och damm bildar kometens karakteristiska huvud och svans. 
”Rosetta” kommer att följa kometen genom hela färden närmast solen, 
från det att svansen börjar utvecklas till att den försvinner igen.

Under ytan är kometkärnan väldigt lätt och porös.

– Konsistensen är mer som sockervadd än som en kompakt snöboll, 
säger Björn Davidsson, astronom vid Uppsala universitet.

Kometer är reliker som finns kvar sedan solsystemet bildades för 
fyra och en halv miljarder år sedan. ”Rosetta” och ”Philae” kan därför 
lära oss mer om hur solsystem uppstår och hur planeter bildas, och 
även om vatten och organiska ämnen kan ha kommit till jorden från 
kometer. Kanske är kometer förutsättningen för att vi finns här och för 
att jorden blev en planet full av liv. Redan nu har ”Philae” samlat in 
helt unika data om kometer.

– Även om datamängden är begränsad är de mätningar som görs 
ovärderliga. Det kommer att dröja tills vi får en ny möjlighet att gå i 
närkamp med en kometkärna, säger Gabriella Stenberg Wieser.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “
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DN 16 nov 2014: 

“Karin Bojs: Så ser världen ut i 
verkligheten

Denna vecka har det varit lätt att drabbas av rymdfnatt. För 
första gången har mänskligheten landat på en komet, och vår 
utsända lilla robot ”Philae” har till och med skickat hem selfies.

Några vänner blev besvikna på bilderna. De hade inte tänkt sig att 
kometen skulle vara så där stenig. De hade mer föreställt sig ett 
lysande klot med svans, ungefär som i Tove Jansons bok ”Kometen 
kommer” och även i undergångslitteratur från åtskilliga århundraden 
dessförinnan.

Att kometer kommer har varit ett reellt hot för jorden. Det har 
missbrukats av många domedagsprofeter, men det har också hänt i 
verkligheten. Till exempel var det troligen en komet som slog ut 
merparten av livet på jorden, inklusive dinosaurierna, för 65 miljoner 
år sedan.

Men nu har vi – alltså mänskligheten – vänt på perspektiven. Nu är det 
vi som har kommit till kometen och inte tvärtom. Vi har sett kometen 
som den verkligen ser ut.

Jag kan inte nog betona denna fundamentala del av forskningens 
uppdrag. Att vända på perspektiven. Att se världen på nya sätt.

Det är här som vetenskap och konst möter varandra.

Den senaste veckan har också Hollywoodfilmen ”Interstellar” börjat 
visas på svenska biografer. Många skribenter – även på denna tidnings 
kultursida – har roat sig med att hitta logiska glapp i handlingen.

Sådana finns förstås, det är som sagt en Hollywoodfilm och ingen 
vetenskaplig avhandling.

Men om man ska vara rättvis är ”Interstellar” ett av de mest ambitiösa 
samarbeten mellan vetenskap och konst som någonsin har utförts. Den 
teoretiske fysikern Kip Thorne och filmens animatörer har lagt ner 
mycket omfattande programmeringsarbete för att få de svarta hålen att 
se realistiska ut. Kip Thorne har även skrivit en bok om vetenskapen 
bakom filmen. Carolyn Porco – världens ledande expert på att avbilda 
planeten Saturnus – är entusiastisk, med bara någon enstaka 
randanmärkning.

Den mest relevanta kritiken som jag har läst kommer från den 
amerikanske astrofysikern Neil deGrasse Tyson, chef för planetariet 
vid Amerikas naturhistoriska museum i New York: ”Jag kan inte 
föreställa mig en framtid där det skulle vara lättare att fly genom ett 
maskhål i rymden än att helt enkelt fixa till jorden”.

Nu ska man inte måla upp något motsatsförhållande mellan 
rymdforskning och miljöfrågor. Satelliter är oumbärliga arbetsredskap, 
inte minst för klimatforskare.

Men lösningen ser inte ut som i filmen ”Interstellar”, Harry Martinsons 
diktepos ”Aniara” eller i andra konstnärliga verk på samma tema. 
Lösningen handlar snarare om att använda vetenskap och teknik för att 



se världen som den verkligen ser ut, och att försöka lösa de problem 
som verkligen finns.

Ett stort sådant problem presenterades av tidskriften Nature i veckan, 
och kommenterades också i en ledarartikel i medicintidskriften The 
Lancet. Forskarna bakom Natureartikeln har sammanställt ett stort 
antal studier om vad människor på jorden äter, hur de håller på att 
förändra sin diet, och vad dessa förändringar betyder för hälsa och 
miljö. Slutsatsen har beskrivits som ”en tickande bomb”.

Socker, raffinerad stärkelse och kött ökar i kosten och grönsakerna 
minskar när människor blir rikare. Resultatet blir kraftigt ökad 
förekomst av typ 2-diabetes, cancer och andra sjukdomar. I Kina har 
typ 2-diabetes gått upp från mindre än en procent till över tio procent 
på trettio år.

Vilken sorts mat skulle kunna bryta denna otäcka kurva för hälsa 
och miljö? Jag kan lugna oroliga läsare med att vi knappast 
behöver bli vegetarianer allihop. Däremot skulle så kallad 
medelhavskost, med ytterst måttliga mängder kött, verkligen 
hjälpa.

Den kommande veckan anordnar FN:s två organ för hälsa och 
jordbruk, WHO och FAO ett stort möte för dessa frågor. Hoppas de 
kommer på något bättre än att vi alla ska fly genom ett maskhål i 
rymden. “

DN 18 nov 2014:

”Hårda tag” fungerade mot skolk

“Oj, en glädjesiffra från den svenska skolan! År 2009 var den olovliga 
frånvaron i Stockholms skolor 2,9 procent. I dag har den nästan 
halverats och ligger på 1,7 procent, skriver SvD.

Numera skickar hälften av skolorna ut ett sms till föräldrarna om 
eleven är borta. Att detta är en starkt bidragande orsak till det 
minskade skolket är väl ännu inte bevisat, men det mesta pekar ditåt. 
Som tjänstemannen på utbildningsförvaltningen, intervjuad i artikeln, 
säger.

Och som tidigare rapporter i ämnet. I september i fjol skrev 
Skolvärlden om goda resultat även i Göteborg och citerade rent lyriska 
reaktioner från en lärare på en Vällingbyskola som infört systemet.

De kritiker man kan hitta är fåtaliga. En lärare tycker, enligt tidningen 
Uppsala fria, att systemet på ett sorgligt sätt underminerar elevernas 
möjlighet att göra dåliga val. En vänsterpartistisk ledamot i 
Norrköpings gymnasienämnd menar att ”det kan finnas en helt legitim 
anledning till att en elev skolkar” och ser inte poängen med att 
föräldrarna ska veta detta samma dag.

Annars ligger det nära till hands att tro att just den snabba 
återkopplingen är förklaringen till att det hela fungerar. För att ge 
effekt ska en respons komma direkt.



Sms används nu även för att larma föräldrar om att deras barn 
kommer för sent. Det är också en lysande idé. Till skillnad från skolk 
drabbar sen ankomst inte bara syndaren själv; att elever ramlar in tio 
minuter efter att lektionen börjat är en viktig förklaring till den dåliga 
arbetsron i svenska klassrum. Vilket i sin tur delförklarar våra 
jämförelsevis usla resultat.

Att skolan visar att ett beteende är oacceptabelt och omedelbart 
markerar genom att koppla in föräldrar kanske av någon kan kallas för 
”hårdare tag” och ses som kränkande för eleverna. Men vi har 
skolplikt, och den är per definition både en kränkning och en 
frihetsinskränkning. Den är dock, liksom till exempel skatteplikten, 
nödvändig för ett fungerande samhälle.

”Men sms-metoden fungerar bara för elever vars föräldrar bryr sig”, 
invänder någon. Ja, och det tycks minska problemet med hälften, en 
fantastisk siffra. För de andra får vi väl hitta en annan modell.

Dåligt beteende leder till reaktion leder till förbättring. Tänk om det 
rentav skulle fungera som skolans huvudprincip?

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se”

DN 19 nov 2014: 

“Barn jagas av maskerat gäng

Fyra skolbarn i Huddinge har blivit påhoppade på väg till och från 
skolan. Nu uppmanar grundskolechefen föräldrarna att inte låta 
barnen gå ensamma till skolan.

Den fjärde november blev en sjuårig pojke påhoppad av ett 
ungdomsgäng i närheten av Kvarnbergsplan i Huddinge.

Nu har totalt fyra barn i samma område attackerats på väg till och från 
skolan, skriver tidningen Mitt i.

Polisen undersöker nu om det finns något samband.

– Vi ser likheter. Det är antalet, att det rör sig om fem till sex 
gärningsmän som går mörklädda och bär på någon typ av maskering, 
säger Benita Nilsson, presskommunikatör vid Södertörnspolisen till 
Mitt i.

Anton Säll anton.sall@dn.se “
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DN 21 nov 2014: 

“Skolan är för viktig för rut

Med subventioner får fler råd. Det är själva finessen: det ger staten en 
chans att driva på ekonomin. Därför är det också logiskt att 
subventionsidéerna har fått medvind av den ekonomiska krisen.

Behöver vi tillväxt? Subventionera! Svart marknad? In med lite 
rotavdrag! En skola som inte håller måttet? Lösningen heter rut.

Men retoriken till trots: skattesubventioner är varken gratis eller 
lämpligt för alla problem.

I går rapporterade Ekot om att regeringens förslag om att slopa läxrut 
”slår mot elever med behov av stöd”. I inslaget intervjuas en elev som 
uppger att hon inte hade klarat att få godkänt utan sin privata läxhjälp. 
Och när Ekot frågar 15 företag i branschen så bedyrar de hur viktiga 
de är: omkring hälften av barnen använder tjänsten för att de är i behov 
av särskilt stöd, berättar de.

Men inslagets rubrik avslöjar bara halva sanningen: slopat läxrut slår 
inte främst mot elever med behov av stöd, utan mot elever vars 
föräldrar har råd att betala för extrahjälp efter skolan. De andra 
eleverna drabbas inte alls av skrotandet – deras föräldrars plånböcker 
gjorde nämligen att det aldrig var aktuellt för dem. I stället har de fått 
nöja sig med den skola som inte ens alliansen trodde tillräckligt 
mycket på för att låta bli att subventionera läxhjälpsalternativ.

Problemet här är att gräset inte med säkerhet är grönare på andra sidan. 
Att ta bort läxrut gör det garanterat lite sämre för några elever, men 
utan att nödvändigtvis göra det bättre för någon alls. Det är den krassa 
verkligheten, och inte heller regeringen har några mirakelkurer att ta 
till.

Men vad är alternativet? Att ge upp tanken om att 
utbildningssystemet kan fullfölja sitt uppdrag? Att finna sig i att 
föräldrarnas betalningsförmåga är en rimlig utgångspunkt för barns 
möjligheter att få en bra utbildning?

Läxhjälp är inte nödvändigtvis fel väg. Men då måste den utformas så 
att den gagnar alla elever, inte bara de som varit mer framgångsrika i 
valet av föräldrar.

Utbildning är inte som vilken annan bransch som helst. Till skillnad 
från med städning, trädgårdsskötsel och snickeri kan inte 
utgångspunkten vara arbetslinjens mantra om fler jobb. Det måste vara 
att skapa en god utbildning. Och att så många som möjligt får plats i 
den ekvationen.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se”
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DN 21 nov 2014: 

“ Upptäckten som lär oss om avlägsna 
planeter

För första gången har astronomer mätt magnetfältet runt en 
planet i ett annat solsystem och sett hur planeten påverkas av 
stjärnvinden.

Planeten HD 209458b i stjärnbilden Pegasus, 150 ljusår ifrån oss, är 
den första exoplanet som forskarna kan se har ett magnetfält.

– Vi kan till och med uppskatta hur planetens magnetosfär ser ut, säger 
Mats Holmström vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

HD 209458b liknar ingenting i vårt solsystem. Den är stor som Jupiter 
och har ett år som bara är tre och ett halvt jorddygn långt.

År 2001 såg rymdteleskopet Hubble när HD 209458b passerade 
framför sin stjärna och upptäckte att planeten har en lång svans av het 
vätgas som blåser ut från den. Många astronomer menade att svansen 
kommer från en varm atmosfär av väte som dunstar bort.

– Men vi har en annan tolkning. I vårt eget solsystem plockar protoner 
från solvinden upp elektroner från övre delen av atmosfären runt till 
exempel jorden, Venus och Mars och bildar väteatomer med mycket 
hög energi. Vi menar att svansen bildas när stjärnvinden träffar 
planetens atmosfär, säger Holmström.

Tillsammans med forskare från rymdforskningsinstitutet i Graz i 
Österrike har han konstruerat en datormodell av hur HD 209458b 
påverkas av stjärnvinden och visat att tolkningen stämmer med 
observationerna från Hubble. Resultaten, som publiceras i dagens 
nummer av tidskriften Science, visar också att planeten bör ha ett 
magnetfält som är en tiondel så starkt som Jupiters.

Magnetfältet runt jorden skyddar oss mot solvinden. Mars har ett 
mycket svagare magnetfält, och där verkar både atmosfär och vatten 
ha blåst bort. De nya resultaten kan hjälpa forskarna att ta reda på om 
samma sak gäller i andra solsystem.

– Detta är ytterligare en pusselbit som lär oss mer om exoplaneter, 
säger Mats Holmström.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “
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DN 22 nov 2014:

“Extremisterna som håller barnen hemma

Visste ni att det finns barn i Sverige som aldrig sätter sin fot i den 
svenska grundskolan? Det gjorde i alla fall inte jag förrän jag talade 
med Stockholms förra skolborgarråd Lotta Edholm (FP). En handfull 
barn, med föräldrar hemmahörande inom Maranatarörelsen, har varit 
ett slags never-ending-story på utbildningsnämndens sammanträden. 
Vid oktober månads möte var en av familjerna ånyo uppe för 
beredning. Och där konstaterades att ett av de två barnen nu vuxit ifrån 
skolplikten. Barnet har alltså lämnat grundskolan utan att ha varit där.

Men familjens andra barn omfattas fortfarande av skolplikten. 
Nämnden fattade därför beslut om att föreslå ett vitesförläggande om 
500 kronor per vårdnadshavare varje skoldag som barnet inte infinner 
sig. Kammarrätten har sista ordet. Familjen har visserligen fått ett 
vitesföreläggande, om än mer blygsamt, redan 2011. Föräldrarna 
betalade, överklagade utan att få rätt, men fortsatte att hålla ungarna 
hemma.

På utbildningsnämndens sammanträde i nästa vecka står en annan 
familj, med tre skolpliktiga barn, på dagordningen. Ärendena är nästan 
identiska. Inte heller där har tidigare viten fått föräldrarna att släppa i 
väg barnen till skolan.

Inom Maranata är man lika förfärad över evolutionsteorin som man är 
förtjust i barnaga. Därför vill man hålla barnen borta från skolan. Guds 
lag är, enligt den sektlika rörelsen, överordnad människornas.

Jag vet inte vilken ekonomisk situation församlingen eller dessa två 
familjer lever under. Men de belopp som nu föreslås är saftiga. Skulle 
samma vite utdömas för trebarnsfamiljen handlar det i runda slängar 
om 60 000 kronor i månaden. Kanske kan en sådan bister uttolkning 
av mänsklig lag till och med övertrumfa den gudomliga.

Men det bygger förstås på att det finns vita intäkter alternativt 
utmätningsbara tillgångar. Annars har kommunen ingenting att sätta 
emot. Men polishämtning, då? Glöm det, svarar Lotta Edholm. Den 
möjligheten avskaffades någonstans runt senaste sekelskiftet.

Då får man väl omhänderta barnen?

Men se det går inte heller. De fem Maranatabarnen är hemmahörande i 
två olika stadsdelar. I ingen av dem bedömer socialtjänsten att 
föräldrarna vanvårdat sina barn så till den grad att de kvalificerat sig 
för ett omhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga).

Och kanske är det en rimlig tolkning. Men rimligt är inte att vi har en 
skolplikt utan något verksamt instrument att faktiskt tvinga barnen till 
skolan. Varför finns inget mellanting mellan noll och 100 procents 
föräldramakt?

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “
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DN 23 nov 2014:

“Kommunens svar väcker föräldrars ilska

Thomas Hedlund mejlade Lidköpings kommun och frågade om 
hans femåring fick gå i förskola från klockan 8 till 16. Svaret från 
kommunen: ”Vi har inte rätt att neka er. Men det blir långa 
dagar för ett litet barn”.

Olika kommuner har olika förskoleregler, men vissa bestämmelser 
gäller överallt. Thomas Hedlund hade hört att en person i Lidköping 
inte fick ha sitt bonusbarn mer än 15 timmar per vecka i förskola, trots 
att vårdnadshavaren arbetar heltid. Han tyckte att det lät konstigt och 
mejlade Lidköpings kommun.

”Jag har ett barn på snart fem år sedan ett tidigare förhållande och min 
fru är föräldraledig med vår gemensamma bebis. Visst gäller då mina 
(vårdnadshavare) tider i förskolan? Till exempel om jag jobbar 08–16 
måndag till fredag.”

Han fick svar från en stabssekreterare som skrev att kommunen ”ser 
er som en familj och önskar då att barnet följer de tider som gäller för 
föräldralediga, nämligen 15 timmar per vecka”.

Men personen medgav också att det egentligen inte är vad reglerna 
säger: ”Skulle ni ändå kräva att få mer tid så har vi inte rätt att neka er. 
Men det blir långa dagar för ett litet barn.”

Mejlen har skapat debatt i sociala medier efter att Hedlund lagt ut 
dem i en föräldragrupp på Facebook.

– Jag tycker inte att en tjänsteman ska lägga in sin egen bedömning i 
hur en familj väljer att göra. Som tjänstemän ska du vara neutral och 
svara på frågor utifrån gällande regler, säger Thomas Hedlund.

DN har sökt stabssekreteraren i Lidköping, som inte vill kommentera 
ärendet.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se

Fakta.

Frågan om bonusföräldrar kan jämställas med vårdnadshavare har 
varit på tapeten i flera kommuner. I ett beslut från Skolverket från 
2005 fick exempelvis Karlshamns kommun kritik för att den hävdade 
att ett bonusbarn skulle vara hemma med sin föräldralediga 
styvförälder, då det ansågs strida mot skollagen. “
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DN 27 nov 2014:

“ Ny medlem upptäckt i dinosauriefamilj

Gräsätare, stor som en buffel och med horn. Så tror forskare i 
brittiska Bath att en tidigare okänd dinosaurie såg ut som levde 
för ungefär 75 miljoner år sedan.

London.
Det är dr Nick Longrich, knuten till universitetet i Bath, som gjort 
upptäckten när han undersökt fossil som finns hos Museum of Nature i 
kanadensiska Ottawa. I 75 år har fossilet funnits på museet och där har 
man antagit att det varit från en dinosaurie som hörde hemma i 
regionen.

Nick Longrich har kommit fram till att det i stället handlar om en sort 
som liknar dem som höll till i vad som i dag är sydvästra USA. Hans 
slutsats är att exemplaret är en helt ny art inom familjen Pentaceratops, 
där den mest kända är gräsätaren Triceratops.

Den nya dinosaurien har fått namnet Pentaceratops aquilonius och 
beskrivs av Nick Longrich som en mindre kusin till Triceratops.

Möjligen har han upptäckt ytterligare en ny art, som också levde för 
omkring 75 miljoner år sedan. Museet har ett annat fossil, som har 
antagits vara från Kanada, som Longrich i stället tror är från en 
dinosaurie som levde längre söderut och tillhör familjen 
Kosmoceratops.

Här behövs mer fullständiga fossil för att bekräfta tesen.

Hans studie publiceras i vetenskapliga tidskriften Cretaceous 
Research och återges av bland andra BBC.

– Vi trodde att vi hade upptäckt de flesta arterna, men det verkar som 
om det finns många dinosaurier kvar att upptäcka, säger Longrich.

– Mångfalden av dinosaurier måste ha varit stor. Vi har nog bara 
skrapat på ytan än, fortsätter han.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se “
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* IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

DN 27 okt 2014

“ Så har tekniken förändrat kulturen

En digital revolution pågår på Tekniska museet. Ända fram till 
sista augusti kan stora och små besökare utforska hur konst, 
musik, film och dataspel har utvecklats med teknikens hjälp från 
70-talet fram till i dag.

Kultförklarade spel som ”Super Mario” och ”Pac-Man”, 
ljudinstallation, indiespel och konst skapad av kod. Utställningen 
”Digital revolution” produceras av Londonbaserade The Barbican och 
nu är det premiär för en fem år lång världsturné där Tekniska museet, 
som första museum i världen, står som värd. I helgen öppnade 
utställningen och museet fylldes av barn och vuxna som kunde flaxa 
med armarna och projicera en stor fågel, skapa jätteanimeringar med 
hjälp av kroppen och titta bakom kulisserna på storfilmer som 
”Inception” och ”Gravity”.

”Digital revolution utmanar gränserna för vad en konstnär kan och inte 
kan göra”, säger Patrick Moran, en av producenterna på Barbican, i ett 
pressmeddelande.Utställningen är en resa genom den digitala 
utvecklingen, från 1970-talet fram till i dag.

Besökarna inbjuds på olika sätt att delta i, eller bli en del av 
konstinstallationerna. Här utforskas alla aspekter av den digitala 
revolutionen, från de första virala internetfenomenen och Virtual 
Reality, till 3D-skrivare och tekniken bakom filmer. Utställningen är 



den största presentationen av digitalt skapande någonsin och visar de 
tekniskt mest framstående produktionerna av världskända artister.

Enligt producenterna själva utgörs en av de mest komplexa 
konstruktionerna av verket Assemblance, ett rökfyllt rum där 
laserinstallationer styrs och utformas av besökarna själva. Det var 
också, tillsammans med fågelsimulatorn, mest populärt hos flera av 
besökarna DN talade med.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

DN 27 okt 2014
”Kristina från Duvemåla” håller. Styrkan 
och skönheten finns där än”
Kristina från Duvemåla”av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och 
Lars Rudolfsson.Dirigent: Hans Ek. Regi: Lars Rudolfsson. 
Koreografi: Lena Josefsson. Med: Maria Ylipää, Robert Noack, 
Oskar Nilsson, Birthe Wingren, Tobias Ahlsell, Ingahlill Wagelin, 
Ole Forsberg m fl. Scen: Göteborgsoperan.

I dag är det nog ganska få som minns den undran som faktiskt fanns 
inför urpremiären på ”Kristina från Duvemåla” på Storan i Malmö 
1995. Hur de som stod bakom det perfekta popsoundet i ABBA och 
den West End-effektiva musikalen ”Chess” skulle kunna ge ton och 
röst åt Vilhelm Mobergs myllrande berättelse om ett fattigt småländskt 
1800-tal – Sveriges mest lästa och älskade. Som dessutom med stor 
framgång redan hade visualiserats av Jan Troell?

Men det svar som Benny Andersson och Björn Ulvaeus då gav är 
fortfarande något av det mest överraskande och genomgripande jag 
upplevt. Först med en oavbrutet spännande och lekfull men oändligt 
lång första akt, som överträffade rekordhållaren Richard Wagner i 
dennes ”Ragnarök”. Och därefter med en dramatiskt tillspetsad och 
förlösande andra akt, med en ung och ännu relativt okänd Helen 
Sjöholm som Kristina, som slutligen fick alla känslofördämningar att 
brista.

För vad få visste om var hur Björn & Benny i arbetet med ”Kristina 
från Duvemåla” hade öppnat sig för ett helt nytt uttryck. En brygd av 
folkmusik, bruksmusik, väckelsesånger, klassisk musik och lite 
världsmusik som gav en kongenial ton åt skörheten och patoset i ett 
utvandrande Sverige. Ingredienser som fått en fortsättning i projektet 
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BAO – som gått vidare i historien och gett röst åt ett modernare och 
mera folkhemsklingande Sverige.

Men uppsättningen, i Lars Rudolfssons dramaturgi och regi och Robin 
Wagners scenografi, var också ett lekfullt svar på Jan Troells naturnära 
realism. Scenförvandlingarna skedde inför öppen ridå på ett sätt som 
både förankrade och befriade det tids- och miljöbundna i berättelsen. 
Som i den oförglömliga scenen där de oflyttbara stenarna på åkern 
med ett surrealistiskt jubel stiger mot himlen som ballonger. Och det är 
just i denna förunderligt transformerande rörlighet, som också bottnar i 
det suveräna samspelet mellan musik, text och sceniskhet, som gör 
”Kristina från Duvemåla” så äkta, verklig och relevant för en tid där 
allting är på glid. Och på väg mot något annat.

När den nu åter står på Göteborgsoperans scen, för första gången 
sedan 1996, inför en delvis ny generation som aldrig sett och hört den, 
är det bara att konstatera att styrkan, skönheten och all den sceniska 
magin finns kvar. ”Kristina från Duvemåla” är evigt ung. Något som 
de nya vackra kostymerna av Kersti Vitali Rudolfsson och Linus 
Fellboms snillrika ljussättning också starkt bidrar till.

Frågan den här gången är snarare hur det låter med de nya sångarna 
som följt med från produktionen från 2012 på Svenska teatern i 
Helsingfors. Och jo, det låter fantastiskt fint. Ingen behöver vara orolig 
över att det gamla laget saknas. I Robert Noack (Karl Oskar) och 
Oskar Nilsson (Robert) har man hittat två skådespelare med makalöst 
naturliga röster som faktiskt överträffar sina föregångare.

Den senares silvriga höjdton på ordet ”hav” bär liksom hela 
musikalens budskap i sig. I Birthe Wingren har Ulrika fått ett nytt 
dramatiskt djup och skärpa. Och Maria Ylipää får Kristinas ostillade 
längtan att bli allas. Man skakar och skälver som om man hörde det för 
första gången. Martin Nyström martin.nystrom@dn.se “

DN 28 okt 2014 

“ Designern som älskar matematik

Man kan i stort sett inreda ett helt hem med enbart Konstantin 
Grcics verk. Men det är främst för sina stolar som den Sverige-
aktuelle designern har blivit världskänd.

Det är inte många som vet vem han är, ännu färre kan uttala hans 
namn. Men i designvärlden är Konstantin Grcic en superstjärna. Och 
även de som inte skulle känna igen honom på gatan har säkert sett 
någon av hans produkter: Lampan ”Mayday”, som inspirerats av 
vanliga bygglampor, eller den oväntat bekväma stolen ”Chair_One”, 
med sin geometriska sits av gjutet aluminium.

Det är också den senare som pryder affischerna för Arkdes (före detta 
Arkitekturmuseet) utställning med den tyska designern som öppnar i 
dag, tisdag. Konstantin Grcic själv är lika exakt i sitt visuella uttryck, 
med genomgående svarta kläder, prydligt hipsterskägg, en tunn liten 
scarf runt halsen och Clark Kent-glasögon.

Stockholm är den andra anhalten för denna kringresande utställning, 
som invigdes i Vitra-museet i tyska Weil am Rhein i våras och nästa år 
reser vidare till belgiska Hasselt. Den är uppdelad i fyra delar – de tre 
första rummen består av konstnärligt gestaltade installationer på temat 
hemmet, arbetsplatsen och det offentliga rummet, medan det sista 
rummet är ett arkiv över Grcics egna produkter och hans 
inspirationskällor.

Och det är här vi börjar vårt samtal, framför en enkel riddarhjälm i 
brun papp som Grcic köpt i någon leksaksaffär.
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– Hade jag ritat den själv skulle jag vara stolt, säger han om masken. 
Många av mina projekt börjar som modeller i kartong, än i dag är det 
mitt främsta arbetsmaterial. Att så många av mina tidiga produkter är 
platta och vikta är en direkt effekt av kartongens egenskaper, medan 
det är svårare att skapa runda former. Jag har accepterat att det är en 
del av mitt formspråk.

Trots sina internationella framgångar arbetar Konstantin Grcic 
alltjämt i sitt gamla kontor i hemstaden München. Personalstyrkan 
består, förutom Grcic själv, av fyra designer och en assistent – en rätt 
blygsam skara för en så framgångsrik verksamhet.

– För tio år sedan fick jag för mig att vi borde växa, så ett tag var vi 
nio personer. Det var fruktansvärt! Det kanske inte verkar vara så stor 
skillnad, men jag trivdes inte alls längre. Jag måste förstås ha 
medhjälpare för att kunna klara mitt arbete, men jag är direkt 
engagerad i alla projekt på kontoret och tackar nej till fler uppdrag än 
jag tackar ja till.

Det skulle, i stort sett, vara möjligt att inreda ett helt hem med enbart 
Konstantin Grcics produkter. Under sin drygt 20-åriga karriär har han 
gjort allt från bord och stolar till papperskorgar, bestick, lampor, 
äggkoppar, kulspetspennor, dricksglas, tekann

Själv dricker jag till exempel ur hans stapelbara glas ur serien 
”Relations” från Iittala, fast man numera måste köpa dem dyrt på Ebay 
om de skulle gå sönder i disken.

– Jag vet inte varför de togs ur produktion, säger han med ett ovanligt 
sting av bitterhet. Jag har sett siffrorna, och de sålde bra. Jag träffade 

en av deras medarbetare nyligen, och frågade rakt ut varför de slutade 
tillverka dem, men fick inget riktigt svar. Om det hade varit ett tekniskt 
problem hade vi förstås kunnat lösa det.

Som industridesigner är Konstantin Grcic lika mycket ingenjör som 
konstnär. Intill en tidig prototyp av stolen ”Myto” ligger en skiss 
fullklottrad med siffror.

– Matematik har en väldigt konkret mening för mig. Jag kan beskriva 
ett objekt mycket bättre med hjälp av siffror än med en teckning. Jag 
blir frustrerad om mina medarbetare inte kan ge mig de exakta måtten 
utan att se efter i datorn.

Är du perfektionist?– Tja, men det är bara för att det spelar roll. En 
halv millimeter kan vara direkt avgörande för om en design är lyckad.

Konstantin Grcic vet vad han talar om. Han inledde sin utbildning som 
finsnickare, och har fortfarande en direkt, fysisk relation till materialet 
– ”när jag tänker på trä, så ser jag framför mig en planka, inte ett träd”. 
Men det är på det bullriga fabriksgolvet han trivs allra bäst.

– Jag vill se maskinerna och prata med arbetarna. Man måste känna till 
begränsningarna för att veta om man ska följa dem eller försöka bryta 
mot dem. Det är kanske en ostig jämförelse, men det är ungefär som 
att vara musiker – innan man kan improvisera måste man kunna spela.

Många av dina produkter tycks vara styrda av logiskt tänkande?– 
Bra poäng. När jag ser på arkitektur och annan design letar jag alltid 
efter logiken bakom. Det attraherar mig. Jag har egentligen ingenting 
emot dekoration, men det är inte så jag arbetar. Det finns de som säger 



att ”Chair_One” är dekorativ, och det får de väl tycka. Men jag ser den 
inte på det viset. Skönhet är för mig en effekt av logik och funktion.

Om den allmänna trenden inom dagens design går mot det lokala, 
hantverksmässiga och ekologiskt framställda, så är Konstantin Grcic 
klar över sin yrkesroll.

– Jag är industridesigner. Det är vad jag gör. Det finns en demokratisk 
aspekt på masstillverkning som tilltalar mig. När jag gick på Royal 
college i London visste jag inte riktigt vad jag skulle göra, jag var ju 
skolad i möbelsnickeri, som styrs av regler och tradition

Hans avgångsprojekt blev en enkel träbock av hopfogade och målade 
tretumsplank. När man ser den så här 20 år senare är det slående hur 
mycket den har gemensamt med senare möbler, som den lilla träpallen 
”Medici” strax intill. Ändå brukar Grcic säga att han inte har en 
speciell estetik, utan bara löser problem med de medel som står till 
buds.

– Jag måste medge att de är lite lika varandra. Men de kommer ju från 
en och samma person, så det kanske inte är så konstigt. Men det har 
tagit mig 20 år att inse det.Många av dina projekt relaterar till en 
pojkrumsestetik, med inspiration från science fiction, sport och 
musik. Finns det ett inslag av nostalgi i ditt arbete?–

 Jag skulle alltid svara nej på den frågan. Jag är en rationell designer. 
Men jag fyller femtio år nästa år, och måste acceptera att det kanske 
kryper in ett visst mått av nostalgi i det jag gör. Det är bara logiskt att 
mina intressen färgar av sig på det jag arbetar med.

Bo Madestrand konst@dn.se

Efternamnet uttalas Grtschitsch.Född 1965 i München.Efternamnet 
uttalas ungefär Grtschitsch.Systern Tamara Grcic är känd 
konstnär.Utbildad vid Parnham college och Royal college of art i 
London.Började sin karriär som assistent till engelska formgivaren 
Jasper Morrison.Grundade egna kontoret Konstantin Grcic industrial 
design (KGID) 1991 och slog igenom i 90-talets slut med lampan 
”Mayday”, papperskorgen ”Square” och glasen ”Relations”. 
”Chair_One” (bilden), 2004, är förmodligen hans mest kända 
produkt.Har själv gestaltat utställningen ”Panorama” på Arkdes (visas 
t o m 11/1). “

mailto:konst@dn.se
mailto:konst@dn.se


DN 30 okt 2014: 
“ Skrivare och webbkameror lätta att ta 
över

Efter avslöjandet i går om säkerhetsluckor i modem inleder Post- 
och telestyrelsen ett tillsynsärende mot Bredbandsbolaget.

DN kan nu visa att många svenskars skrivare, webbkameror 
och backup-hårddiskar är exponerade mot internet. Därmed är de 
åtkomliga för vem som helst.

Vi köpte en av de mest sålda multiskrivarna i Sverige och 
kopplade in den i en lägenhet. Tre mil därifrån kunde vi sedan 
styra skrivaren och se vad som låg på skannern.

DN har systematiskt sökt genom alla ip-adresser i Sverige, alltså 
datorernas egna telefonnummer.

Körningen visar att en stor mängd enheter i svenska hem och hos 
företag är exponerade mot internet – och därmed åtkomliga för vem 
som helst.

DN har till exempel hittat 756 stycken HP Photosmart, en av de mest 
sålda multiskrivarna i Sverige. Med skrivaren går det även att skanna 
och i vissa fall även att faxa.

En säkerhetsbrist gör att en HP Photosmart-skrivare i vissa fall kan bli 
nåbar på internet – enbart genom att skriva in maskinens ip-adress i en 
vanlig webbläsare. Enheterna har inget lösenordsskydd som standard. 
Till exempel går det att se vad som ligger på skannerbädden.

DN köpte en egen HP Photosmart-skrivare, modell 5520, på Siba. Vi 
kopplade in den i en lägenhet och lade en semesterbild på 

skannerbädden. Sedan åkte vi till ett köpcentrum, tre mil därifrån. Med 
en helt vanlig dator kunde vi se semesterbilden som låg på skannern. 
Vi behövde inte ens ange lösenord.

Enligt Leif Nixon, säkerhetskoordinator på Nationellt 
superdatorcentrum vid Linköpings universitet, är exemplet med HP 
Photosmart sannolikt toppen på ett isberg.

– Det är ett svårt problem att lösa när det har gått så här långt. Det 
finns ingen aktör som har till uppgift att försöka lösa detta. Det finns 
ingen statlig myndighet som gör det och bredbandsoperatörerna bryr 
sig inte, säger Leif Nixon.

Att få kontroll över en skrivares kontrollpanel skulle kunna innebära 
att en hackare får tillgång till känsliga uppgifter, exempelvis 
handlingar som glömts på skannerbädden.

För att skrivaren ska hamna öppet på internet krävs att enheten får en 
så kallad extern ip-adress, vilket är standard i en del 
bredbandsabonnemang. DN har sökt HP för en intervju. Företaget 
svarar i en skriftlig kommentar att ”kundernas säkerhet är väldigt 
viktig” och att alla användare bör ”följa rekommenderade 
säkerhetsåtgärder för att skrivarna inte ska vara exponerade på 
internet”.

Allt fler prylar i hemmen är uppkopplade mot internet – till exempel 
webbkameror, telefoner, smarta tv-apparater, inbrottslarm och 
belysning. Numera finns det till och med vissa kylskåp med trådlös 
internetanslutning.

Det finns så klart vissa fördelar med att ha sina enheter uppkopplade, 
till exempel att det kan vara smidigt att nå kontrollpanelen till 



inbrottslarmet utifrån. Men det finns samtidigt många nackdelar ur ett 
IT-säkerhetsperspektiv. Tidigare i år uppmärksammades det att en 
amerikansk familjs babymonitor hade hackats. Mitt i natten väcktes 
föräldrarna av en mansröst som skrek på bebisen. Det visade sig att en 
okänd person hade gjort intrång i familjens nätverk – och att hackaren 
till och med hade tittat på bebisen genom babymonitorns kamera.

DN:s granskning bygger enbart på stickprov på olika intressanta 
enheter. Därför är mörkertalet sannolikt mycket stort.

Prylarna behöver heller nödvändigtvis inte vara exponerade mot 
internet och ha en egen extern ip-adress för att kunna bli hackade. När 
de aktuella enheterna kopplas in i en bostad blir de exponerade inom 
det egna nätverket. Om en hackare lyckas komma in i nätverket – till 
exempel genom att angripa modemet – blir antalet sårbara mål 
betydligt fler. Då handlar det sannolikt om flera miljoner skrivare och 
andra enheter i Sverige som går att hacka och utnyttja.

DN:s genomgång visar att minst 248 webbkameror och 
övervakningskameror i Sverige är exponerade mot internet. Vi har 
rensat bort de ”officiella” webbkameror som ligger öppet på vissa 
hemsidor – till exempel livebilder från golfbanor och skidbackar.

Av juridiska skäl har vi inte tittat på kamerabilderna, men en sökning 
på ip-adresserna indikerar att kamerorna är placerade på exempelvis 
solarier, butiker, kontor och hemma hos privatpersoner. Precis som i 
fallet med skrivarna är de nåbara genom en vanlig webbläsare.

Uppskattningsvis 80 procent av enheterna saknar lösenordsskydd eller 
använder sig av produktens standardlösenord, som ”admin” eller 
”1234”. Vår kartläggning är gjord på laglig väg genom att studera 
enheternas bruksanvisningar och samtidigt titta på hur hemsidornas 

sidhuvud reagerar på olika värden.

DN har även hittat minst 2 490 backup-hårddiskar som är exponerade 
mot internet. Dessa finns framför allt hemma hos privatpersoner. Det 
handlar om så kallade lagringsservrar av märket Synology. Systemen 
är skyddade med användarnamn och lösenord, men har flera kända 
säkerhetshål.

– Problemet är att det dyker upp säkerhetshål i sådana här enheter, 
precis som de dyker upp i vanliga datorer. Även sådana här enheter 
behöver säkerhetsuppdateras men det gör folk oftast inte. Även om det 
är lösenordsskyddat kan det gå att komma in ändå, säger Leif Nixon.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Fakta. Så gjordes granskningen

DN har skannat genom alla ip-adresser som finns i Sverige. Vi har 
tittat på om dessa svarar på två så kallade portar – port 80 
(webbservrar) och port 443 (webbservrar med krypterad anslutning).

På dessa servrar finns både vanliga hemsidor (till exempel dn.se och 
skatteverket.se), men även servrar på enheter i vanliga hem och hos 
företag.

Vi har studerat vad som finns på servrarna och gjort sökningar efter 
olika intressanta enheter. Vi har hämtat hem data om ip-adresserna vid 
fyra tillfällen.
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Mörkertalet är mycket stort. DN har hittat 756 stycken skrivare av 
märket HP Photosmart. Går man in på hemsidan http://
[SKRIVARENS IP-NUMMER] kommer man in på skrivarens 
kontrollpanel och kan bland annat se vad som finns på skannerbädden. 
Säkerhetsbristen uppstår eftersom Photosmart-skrivarna inte har något 
lösenordsskydd som standard.

Vi har även hittat minst 248 olika webbkameror och 
övervakningskameror och minst 2 490 lagringsservrar som oftast 
används som backup-hårddiskar.

Om artikelserien.

Granskningen

I serien ”Det sårbara digitala samhället” granskar DN bristande IT-
säkerhet hos företag och myndigheter.

Internet får allt större betydelse i samhället och i hemmet. Samtidigt 
flyttar brottsligheten ut på internet – och cyberkrigsföring från andra 
stater blir allt vanligare.

Reportern

Kristoffer Örstadius är reporter på DN och programmerare. Han fick i 
våras journalistpriset Guldspaden för sin granskning av krisen i den 
svenska skolan.”

DN 31 okt 2014:
“ Säkerhetsbrist åtgärdades inte – trots 
expertens larm

I 14 månader har Comhem känt till att företaget har allvarliga 
säkerhetsbrister i sina kunders modem. Trots larm från en IT-
säkerhetsexpert i augusti 2013 har luckan ännu inte täppts till.

DN kan nu avslöja att ytterligare modem i Sverige har allvarliga 
säkerhetsbrister. Det handlar om ett av Comhems vanligaste modem, 
Netgear CG3100. Det går på bara någon minut att hacka modemet och 
därmed ta sig in i Comhemkundernas datornätverk.

Comhem har inte åtgärdat säkerhetsbristerna, trots att företaget har 
känt till dem i minst 14 månader.

Bristerna upptäcktes av IT-experten Johan Rydberg Möller i augusti 
förra året. Han påträffade sårbarheten i sitt eget modem hemma och 
tog kontakt med Comhem, både på Twitter och via mejl. Han beskrev 
säkerhetsbristerna i detalj.

Några dagar senare, den 28 augusti 2013, svarar Comhem på mejl att 
tekniker har undersökt och ”kan konstatera” att det är en ”bugg i 
mjukvaran”. Vidare skriver företaget att ”Detta kommer att lösas i 
nästa mjukvarurelease som kommer att ske inom kort. Vi vill tacka dig 
för att du uppmärksammade felet och att du tog dig tid att meddela oss 
det”.

14 månader senare är säkerhetsbristerna fortfarande kvar i modemen. 
DN har verifierat säkerhetshålet genom egna tester hos sex 



privatpersoner. Även i Johan Rydberg Möllers modem är 
säkerhetshålet kvar.

– Det är exakt samma resultat. De uppdateringar som Comhem lovade 
att göra har inte genomförts. Det är faktiskt riktigt dåligt och 
anmärkningsvärt, säger Johan Rydberg Möller.

DN har fått tillstånd av de sex privatpersonerna att hacka deras 
modem.

Precis som hos Bredbandsbolaget finns det ett dolt användarkonto i 
alla Comhems Netgear-modem. Av säkerhetsskäl kan vi inte skriva 
vad det heter, men både användarnamnet och lösenordet – som DN har 
testat – är anmärkningsvärt dåliga.

För att sårbarheten ska kunna utnyttjas krävs att internetanvändaren 
lockas att besöka en hemsida som innehåller skadlig datorkod (alltså 
en programinstruktion till datorn). Koden skulle till exempel kunna 
läggas in på en sida som innehåller bilder på gulliga djur, eller dolt i en 
annons på en helt vanlig hemsida.

Bristen gör det möjligt för utomstående att till exempel ändra 
inställningar i modemens brandvägg. I fyra av sex fall är själva 
internet- anslutningarna dessutom vidöppna för kapning. DN har utan 
problem kunnat byta ut den så kallade domännamnservern. Servern 
kan liknas vid en ”adresslista” där sajtadresser översätts till ip-
nummer. Det innebär att det i realtid går att se vilka sajter som besöks 
och även skicka ut falska sajter och därmed sno till exempel 
bankuppgifter.

Hos alla testade kunder finns säkerhetsbrister, men i två av de sex 
hushållen har DN inte kunnat byta ut just domännamnservern. Det 

indikerar alltså att det inte är alla kunder som berörs av den riktigt 
kritiska sårbarheten.

Utomlands har liknande säkerhetshål i modem utnyttjats av bedragare, 
vilket har uppmärksammats i branschtidningar. Hösten 2013 hackades 
300 000 polska modem när domännamnservern ändrades så att 
brottslingar kunde kapa bankkonton. År 2012 hackades 4,5 miljoner 
modem på liknande sätt i Brasilien.

DN konfronterade i måndags Comhem med uppgifterna om 
säkerhetshål. Företaget tillbakavisade då att modemen har de aktuella 
bristerna.

DN presenterade under gårdagen en film för företaget där vi visar att 
det faktiskt går att hacka modemen. I går kväll svängde Comhem. 
Presschefen Fredrik Hallstan säger nu att de ska arbeta på att lösa 
problemen.

– Vi tycker naturligtvis att det är allvarligt med de brister som du 
påtalar. Det är bra att ni har uppmärksammat oss på det. Vi jobbar på 
det tillsammans med Netgear. Sedan är det viktigt att komma ihåg att 
vi inte längre levererar detta modem till nya kunder, säger Fredrik 
Hallstan.

Hur många kunder har det aktuella modemet?

– Jag vet inte. Men vi är ett stort företag så det är säkert många. Jag 
kan inte bedöma hur stort problemet är.



Han kan inte svara på varför det finns allvarliga säkerhetsproblem i 
modemen. Detta trots att en IT-expert larmade om brister för 14 
månader sedan.

– Vi har fått mjukvaruuppdateringar från Netgear. Däremot har de inte 
fungerat på våra modem. Modemen uppdaterades. Men den höll inte 
tillräckligt god kvalitet, så den drogs tillbaka. Det är där vi står nu.

I över ett års tid har ni vetat om att det är säkerhetshål i 
modemen. Är inte det väldigt lång tid?

– Jag håller med om det. Det är väldigt olyckligt. Det är bra att ni 
sätter fokus på problemet.

– Vi skyller inte från oss, men vi tycker det är viktigt att era läsare 
också förstår att allt kokar ner till diskussionen: Var försiktig där ute. 
Det är inte så att man blir attackerad utifrån, utan det aktiveras av att 
man surfar in på en hemsida och klickar på en länk.

Det där är ju inte sant. Ett skript skulle kunna bakas in till 
exempel i en annons på en vanlig hemsida.

– Därför ska man vara försiktig med var man går in. Man ska ha ett bra 
virusskydd.

Antivirusprogram hjälper inte mot säkerhetshålet.

– Du är betydligt duktigare än vad jag är på teknik, så jag passar på 
den diskussionen.

Kristoffer Örstadius

kristoffer.orstadius@dn.se
Så här kan du skydda dig.

Vad Comhem behöver göra är att uppgradera sina modem till en ny 
mjukvaruversion.

Ett sätt att skydda sig mot denna typ av brist är att köpa en ny router 
som har hög säkerhet. Man kan då koppla in den i internetoperatörens 
modem och ställa in den i så kallat ”bryggat läge”. Tänk dock på att 
stänga av wifi på internetoperatörens modem. DN

Detta har hänt.

29 oktober: DN avslöjar, tillsammans med IT-säkerhetsexperten Leif 
Nixon, att Bredbandsbolaget har allvarliga säkerhetsbrister i sina 
modem. Minst 100 000 svenskars internetuppkopplingar är vidöppna 
för utomstående att kapa.

30 oktober: Många skrivare, webbkameror och andra elektronikprylar 
i våra hem är exponerade mot internet utan lösenordsskydd. De är 
därmed åtkomliga för vem som helst.”
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DN 1 nov 2014: 
“ Tusentals bloggar och hemsidor har 
säkerhetshål

Tusentals hemsidor i Sverige är så sårbara att utomstående kan 
hacka och redigera innehållet. Många sajtägare som använder 
publiceringssystemet Wordpress slarvar med viktiga säkerhets-
uppdateringar, visar DN:s granskning. Bland de berörda finns till 
exempel bloggar, e-handelssajter och företagshemsidor.

Dagens Nyheter har gjort en omfattande sökning efter alla hemsidor i 
Sverige som använder publiceringssystemet Wordpress.

Wordpress – som är gratis – är smidigt och säkert om det hanteras på 
rätt sätt. Många sajter som använder verktyget missar däremot att göra 
viktiga säkerhetsuppdateringar.

DN har hittat 10 228 hemsidor i Sverige som baseras på Wordpress 
och som inte har säkerhetsuppdaterats de senaste 2,5 åren.

Versioner som är så gamla har en mängd säkerhetshål som är enkla att 
utnyttja. På internet finns till och med färdiga guider med exempel på 
hur sådana sajter går att hacka.

– Förmodligen är en stor del av sajterna redan komprometterade och 
används för att utföra till exempel överbelastningsattacker, säger Leif 
Nixon, säkerhetskoordinator på Nationellt superdatorcentrum vid 
Linköpings universitet.

Det är sajtägarens eget ansvar att uppdatera sin Wordpressversion. 
Wordpress laddas ner och installeras på en egen server eller till 
exempel på ett konto hos ett så kallat webbhotell.

Bland de 10 228 hemsidorna som DN har hittat finns flera stora 
företag, e-handelssajter och bloggar. Förutom att ändra innehållet på 
de aktuella sajterna skulle det sannolikt i vissa fall även gå att ta del av 
kundregister och andra känsliga uppgifter.

DN har bekräftat att säkerhetshålen är enkla att utnyttja genom att 
testa på tre sajter som vi själva har byggt.

De 10 228 sajterna som DN exemplifierar har särskilt kritiska 
säkerhetsbrister. Därutöver finns en stor mängd sajter som har 
allvarliga säkerhetsbrister, men som är lite svårare att utnyttja. Även 
flera tidningsredaktioner använder sig av Wordpress. DN har hittat 
minst fem tidningssajter i Sverige som har säkerhetsbrister.

– Wordpress är en vanlig mjukvara. Man brukar säga att ungefär 20 
procent av alla sajter använder sig av Wordpress. Vi har sett väldigt 
mycket sårbarheter, framför allt i plugins till Wordpress. Det är oerhört 
viktigt att man uppdaterar sin Wordpress, säger Jonas Thambert, IT-
säkerhetsexpert på avdelningen Cert-se på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

Flera gånger per år uppmärksammas i medier när hemsidor utsätts för 
dataintrång. Det finns många exempel, även i Sverige, där hemsidor 
som kör Wordpress har blivit hackade.

Branschtidningar har de senaste åren uppmärksammat flera fall där 
bedragare genomfört systematiska attacker mot tusentals Wordpress-
sajter. Syftet har framför allt varit att installera virus på sajterna som 



gör att de blir en del i ett så kallat botnät. Det innebär att servern blir 
en del i en armé av tusentals servrar som utnyttjas för exempelvis 
överbelastningsattacker.

Men det kan också handla om att smitta de egna besökarna med 
skadlig datorkod.

– Det är ett problem som vi har sett de senaste åren, det vill säga att 
hackare tar över Wordpress-systemet för en populär webbsajt för att 
sedan infektera besökarna med skadlig kod, säger Jonas Thambert.

Det går som sajtägare att skydda sig mot intrång och attacker. Det 
handlar om att säkerställa att man alltid har den senaste versionen av 
det populära publiceringsverktyget. Den senaste versionen heter 4.0.

Kristoffer Örstadius

kristoffer.orstadius@dn.se
Fakta. Wordpress

Wordpress är ett publiceringsverktyg som används av ett stort antal 
sajter i Sverige. Det är gratis att ladda ned och installera på en 
webbserver.

Ursprungligen utvecklades Wordpress som ett bloggverktyg, men 
numera används den allt mer även för större företag och 
organisationers hemsidor.

Det går att installera tillägg till Wordpress, så kallade ”plugins”, för 
att till exempel kunna skapa en e-handelsverksamhet eller liknande. 
DN

Så gjordes granskningen.

DN har byggt ett datorprogram som under fyra månaders tid har 
skannat genom i stort sett alla svenska hemsidor på internet.

Datorprogrammet är en så kallad ”spindel” som automatiskt och 
systematiskt har besökt hemsidor på .se-domäner – och indexerat 
hemsidorna i en databas.

Vi har sedan gjort en sökning på sajterna för att identifiera vilka som 
använder sig av Wordpress och vad det är för versioner.

Den senaste versionen av Wordpress heter 4.0. DN har bedömt att 
”Wordpress 3.3.1” och tidigare versioner är särskilt sårbara. Dessa 
installationer har nämligen en allvarlig säkerhetsbrist som gör att det 
går att komma in i administrationsgränssnittet på sajten redigera 
innehållet.

Det finns 10 228 sajter i Sverige som använder sig av ”Wordpress 
3.3.1”, som lanserades i januari 2012.

Om artikelserien.

Granskningen

I serien ”Det sårbara digitala samhället” granskar DN bristande IT-
säkerhet hos företag och myndigheter.
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Internet får allt större betydelse i samhället och i hemmet. Samtidigt 
flyttar brottsligheten ut på internet – och cyberkrigsföring från andra 
stater blir allt vanligare.

Reportern

Kristoffer Örstadius är reporter på DN och programmerare. Han fick i 
våras journalistpriset Guldspaden för sin granskning av krisen i den 
svenska skolan.

Detta har hänt.

29 oktober: DN avslöjar, tillsammans med IT-säkerhetsexperten Leif 
Nixon, att Bredbandsbolaget har allvarliga säkerhetsbrister i sina 
modem. Minst 100 000 svenskars internetuppkopplingar är vidöppna 
för utomstående att kapa.

30 oktober: Många skrivare, webbkameror och andra elektronikprylar 
i våra hem är exponerade mot internet utan lösenordsskydd. De är 
därmed åtkomliga för vem som helst.

31 oktober: I 14 månader har Comhem känt till att företaget har 
allvarliga säkerhetsbrister i sina kunders modem. Trots larm från en 
IT-säkerhetsexpert i augusti 2013 har luckan ännu inte täppts till.

De tidigare artiklarna i granskningen kan du läsa på DN.se “

DN 1 nov 2014: 
“ Nu ska myndigheten även granska 
Comhem

Efter DN:s avslöjande inleder Post- och telestyrelsen (PTS) nu 
även en granskning av Comhem. Enligt Staffan Lindmark, jurist 
på PTS, är det allvarligt att företaget har känt till 
säkerhetsbrister – utan att åtgärda dem.

DN avslöjade i går att ytterligare modem i Sverige har allvarliga 
säkerhetsbrister. Det handlar om ett av Comhems vanligaste modem, 
Netgear CG3100. Företaget har inte åtgärdat säkerhetshålen, trots att 
det känt till bristerna i minst 14 månader.

– Det är alltid allvarligt med brister som kan göra det möjligt för 
obehöriga att ta del av uppgifter om abonnenterna och deras 
information. Det är särskilt allvarligt om man har känt till en 
säkerhetsbrist under en längre tid, men inte gjort någonting åt det, 
säger Staffan Lindmark, jurist på Post- och telestyrelsen.

Myndigheten inledde i går ett tillsynsärende mot Comhem. Det 
betyder att PTS nu utreder om två av Sveriges största 
internetoperatörer har brutit mot lagen om elektronisk kommunikation.

Tidigare i veckan inledde PTS en granskning av Bredbandsbolaget 
sedan DN avslöjat motsvarande brister även där.

– Uppgifterna som har kommit fram i veckan tyder också på att det 
kan finnas en generell problematik i hela branschen när det gäller 
säkerheten i ”kundplacerad utrustning”, som till exempel 
bredbandsmodem. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. 



Det räcker inte med att man har hög säkerhet i sina centrala system. 
Man måste ha säkerhet som är tillräcklig hela vägen ut till den 
enskilda abonnenten, säger Staffan Lindmark.

Post- och telestyrelsen ska på sikt granska flera av de stora 
operatörernas säkerhetsarbete.

Henri Caddeo, IT-direktör på Comhem, var i går självkritisk till att 
företaget känt till säkerhetsbristerna i minst 14 månader.

– Vi är besvikna över att vi inte har hanterat det fortare. Vi vill 
samtidigt tacka er för att ni upplyser oss om de problem vi har.

Hur allvarlig är säkerhetsbristen?

– Vi bedömer den som allvarlig. Vi bedömer den framför allt som 
mycket mer allvarlig i dag än vad vi gjorde tidigare.

Varför har ni inte åtgärdat bristen trots att ni visste om den i 
augusti 2013?

– Vi missbedömde säkerhetsrisken. Jag tycker själv att det är 
oacceptabelt att det har tagit så lång tid. De åtgärder som vi har gjort är 
alldeles för passiva. Vi har gjort en missbedömning.

Hur många kunder har det aktuella modemen?

– 177 000 stycken kunder, så som vi bedömer det.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “

DN 3 nov 2014: 

“ Macbeth viktigare än klotter

Vad ska vi ha kulturen till? Stärka demokratin, tycker vår nya 
kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), vilket hon har fått kritik för. 
Det hade hon i och för sig fått oavsett vad hon hade sagt. Men man 
fick känslan av att Bah Kuhnke lika gärna hade kunnat säga något 
annat, att kulturen kan visa vägen till ett hållbart samhälle eller att den 
kan göra oss till mer empatiska människor. Nu valde hon demokrati, 
sannolikt eftersom hon även är demokratiminister.

Politikens roll i tillkomsten av meningsfull kultur ska inte underskattas 
men heller inte överdrivas. Och SD undantaget är skiljelinjerna mellan 
partierna inte överdrivet stora: De tunga kulturinstitutionerna är 
ovärderliga. Även mindre scener fyller en viktig funktion, liksom 
litteraturstödet. Bibliotek är bra och ska främja barns läsning. Public 
service är viktigt. Ungefär så.

Ändå är det inte oviktigt vilket slags syn på kultur en kulturminister 
har.

I en artikel på Dagens Arena förra veckan lanserades ett nytt 
debattforum: Kultwatch. I ett vrål av länge uppdämd ilska förklarade 
initiativtagarna att nu får det vara nog. Det är dags att andra röster får 
höras i kulturdebatten, andra berättelser, andra perspektiv än de som 
nu dominerar.

Och vidare: ”Vi vill sudda ut gränserna mellan vad som tillskrivs som 
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’fint’ och ’fult’. Kultur kan vara graffiti på samma sätt som en tavla 
ritad av en konstnär som klassas som klassisk.”

Inte alldeles originellt, men okej.

Själv skulle jag vilja påstå motsatsen, och att den förnämsta kulturen 
är den som förmår peka på det allmänmänskliga, det gemensamma 
bortom tid, klass och etnicitet. Som, tja, William Shakespeare, vars 
450-årsjubileum firas i år. Häromveckan ägnades P1:s ”Filosofiska 
rummet” åt denne gigant. De inbjudna talade om de saker som gör att 
Shakespeare fortfarande är brännhet. Hur han gestaltar människans 
förhållande till det egna jaget. Hur jag kan vara jag, och ändå inte. Hur 
vi kan behöva förklädnader för att hitta fram till det autentiska.

I regeringens kulturbudget har 230 miljoner kronor öronmärkts för 
satsningar i landets miljonprogramsområden. Fint – men till vad? Låt 
mig, lite tillspetsat, föreslå kulturministern att hon i stället för att 
finansiera workshoppar för graffitimålare lägger pengarna på att ta 
Shakespeare till betongförorterna.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

DN 3 nov 2014: 

“IT-expert: Bristerna ett hot mot rikets 
säkerhet

Åtskilliga samhällsviktiga fastigheters styrsystem i Sverige ligger 
helt öppna mot internet, bland dem polishus, tågstationer, 
datorhallar och rymdstationen i Kiruna. Med bara några 
musklick skulle DN kunna manipulera värme, belysning, 
ventilation, larm och andra känsliga system i hundratals 
fastigheter. I vissa fall går det till och med att öppna dörrar.

De allvarliga säkerhetsbristerna är ett hot mot rikets säkerhet, 
enligt experter.

DN har granskat IT-företaget Kabona som säljer fastighetssystem till 
en rad svenska myndigheter och bolag. Med deras storsäljare – 
Webbdatorcentral – kan fastighetsägare på distans ta kontroll över 
olika styrsystem i en byggnad, till exempel värme och ventilation.

Inloggningen är lösenordsskyddad, men DN kan i dag avslöja att 
säkerheten i systemen är mycket svag. Bristerna är så allvarliga att det 
går att hacka sig in på mindre än tio sekunder.

Med bara några klick skulle det gå att manipulera bland annat värme, 
ventilation, brandlarm, belysning och öppna dörrar på många känsliga 
byggnader i Sverige. Vi har hittat minst 733 fastighetssystem som är 
uppkopplade mot Kabonas Webbdatorcentral – och som ligger helt 
öppna mot internet.
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Bland dem finns polishus, tågstationer, vårdcentraler och stora 
kontorsbyggnader.

I ett fastighetssystem kan det ingå flera byggnader och i vissa fall till 
och med flera kvarter.

Vi har inte tittat på exakt vilka inställningar som går att ändra på i 
respektive byggnad. Det kan vara så att vissa fastigheter exempelvis 
endast har sitt värmesystem reglerat i systemet.

– Att man kan få kontroll över hundratals fastigheters styrsystem är 
riktigt otäckt. Det kan potentiellt få mycket allvarliga konsekvenser, 
säger Leif Nixon, säkerhetskoordinator på Nationellt 
superdatorcentrum vid Linköpings universitet som har hjälpt till med 
granskningen.

DN har av juridiska skäl inte gjort intrång i fastighetssystemen. Vi har 
bekräftat den allvarliga sårbarheten på lagligt sätt genom olika 
datakörningar. DN har dessutom fått tillstånd att testa att hacka oss in i 
systemen i tre fastigheter.

– Säkerheten är väldigt dålig. Koden håller låg säkerhetsmässig 
kvalitet, säger Leif Nixon.

Han anser att detta, i kombination med att det är så många fastigheter 
som berörs, gör att de sårbara systemen är ett hot mot rikets säkerhet. 
Även Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Stiftelsen för 
internetinfrastruktur, anser att det är ett allvarligt hot.

– Det beror lite på vad man kan åstadkomma i de olika 
anläggningarna. Men om det är så pass viktiga funktioner som det 
verkar vara – spridda över hela landet – så bedömer jag det ändå som 
att det kan vara ett allvarligt hot mot samhället. Om en angripare 
skulle genomföra en systematisk attack mot ett stort antal mål 
samtidigt skulle det kunna skapa stora problem. Jag tror inte det finns 
tillräckliga resurser i Sverige att hantera en sådan samlad attack, säger 
hon.

Minst fyra polishus är anslutna till systemet – i Kalmar, Västervik, 
Eksjö och Ulricehamn.

Av säkerhetsskäl kan DN inte gå in på de tekniska detaljerna i 
bristerna, men systemet strider på punkt efter punkt mot grund
läggande säkerhetspraxis när man programmerar.

– Det är allvarligt när system exponeras på internet. Jag kan inte uttala 
mig om det här specifika fallet, men kan man påverka och på ett enkelt 
sätt styra till exempel ventilation i byggnader är det klart allvarligt, 
säger Lars-Göran Emanuelson, enhetschef på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

En attack mot fastighetssystemen skulle sannolikt vara ett intressant 
mål för terrorister eller i cyberkrigföring. DN:s bedömning är att det 
på bara några minuter skulle gå att orsaka stor oreda och eventuellt 
även materiella skador – samtidigt i hundratals fastigheter. Det går till 
exempel att ändra på tryck i värmesystem, men förmodligen finns det 
något mekaniskt skydd som slår till om trycket blir för högt. Det skulle 
även gå att nollställa servrarna som styr fastighetssystemen.



– Det finns ett helt spektrum av tänkbara aktörer som skulle kunna 
göra sådana här attacker – alltifrån uttråkade 16-åringar till andra 
nationer som skulle ha ett intresse av att ställa till kaos i Sverige, säger 
Leif Nixon.

Bland de styrsystem som ligger på internet finns även Kiruna ESA 
Satellitstation, Landvetter flygplats driftbyggnad och Chalmers 
tekniska högskola.

I listan över berörda fastigheter finns även minst 18 datorhallar, bland 
annat anläggningar som används av Göteborgs universitet och 
Trafikverket. Sannolikt hanteras fläktar och annan kylanordning 
genom fastighetssystemet. DN kan inte se vad som finns på servrarna i 
datorhallarna, men om en sådan anläggning blir för varm kan det leda 
till allvarliga driftstopp.

I listan finns även flera stora bostadshus, kommunkontor, äldre
boenden och skolor. DN fick tillstånd att hacka fastighetssystemet till 
en skola i Linköping. På några sekunder kunde vi öppna skolans entré 
som var låst med portkod.

I Hedemora kyrka ingår – förutom värme och ventilation – även 
kyrkklockorna i styrsystemet. DN testade tillsammans med 
kyrkoherden Pontus Gunnarsson – och kunde utan problem hacka oss 
in och sätta i gång klockorna.

– Det där borde inte du ha kunnat göra, säger han.

Kjell Carlberg, vd på Kabona, säger till DN att företaget nu ska 
undersöka säkerheten i sina system. Han pekar på att det finns 
betydligt fler anordningar som har produkten Webbdatorcentral än de 
som DN har hittat – och att dessa inte är exponerade mot internet.

– Vi kommer informera våra kunder om detta och föreslå dem – om de 
vill – att fixa så att det inte går att göra detta som ni har gjort. Det är 
inget problem att lägga detta bakom brandväggar, säger Kjell Carlberg.

Hans bedömning är dock att det inte går att orsaka vare sig kaos eller 
materiella skador eftersom det finns andra skyddsmekanismer som 
säger ifrån om värdena ändras för mycket.

– Det låter som att ni kan spränga ett polishus i luften, men det enda 
man kan göra där är att ställa om en temperatur. Om man ställer den på 
noll så kommer ett annat system ta över. Vårt undersystem tar hand om 
styrningen om vår webbserver inte fungerar, säger Kjell Carlberg.

Leif Nixon som har granskat systemen tillsammans med DN är dock 
av en annan uppfattning. Han tror att det, trots skyddsmekanismerna, 
skulle gå att orsaka oreda.

– Jag är övertygad om att jag kan ställa till kaos även om det finns 
skydd mot de mest extrema felvärdena. De spärrar som finns är till för 
att skydda mot felfunktioner, inte att skydda mot en intelligent 
angripare. Sårbarheterna i Webbdatorcentral är så allvarliga att jag helt 
kan ta över fastighetens interna nätverk, och det ger en mycket stor 
frihet att ställa till ofog.



Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Detta har hänt.

29 oktober: DN avslöjar att Bredbandsbolaget har allvarliga 
säkerhetsbrister i sina modem. Minst 100 000 svenskars 
internetuppkopplingar är vidöppna för utomstående.
30 oktober: Många skrivare, webbkameror och andra elektronikprylar 
i våra hem är åtkomliga för vem som helst.
31 oktober: I 14 månader har Comhem känt till att företaget har 
allvarliga säkerhetsbrister i sina kunders modem.
1 november: DN avslöjar att tusentals hemsidor i Sverige, bloggar, e-
handelssajter och företagshemsidor är så sårbara att utomstående kan 
redigera innehållet.
Några av byggnaderna som är lätta att ta över utifrån

1. Västerviks polishus
2. Göteborgs stadsbibliotek
3. ESA satellitstation, Kiruna
4. Hedemora kyrka
5. Ambulanscentralen Borås
6. Malmö centralstation
7. Kalmar polishus
8. Höglandets polishus, Eksjö
9. Ryggkirurgiska kliniken/Löts sjukhus, Strängnäs
10. Chalmers tekniska högskola
11. Tändstickspalatset, Stockholm
12. Kristianstad central
13. Landvetter flygplats driftbyggnad
14. Vasaparken datahall
15. Bollebygdgårdens äldreboende

16. Malmö krematorium
17. Jönköping krematoriet
18. Vänersborgs arena
19. Astrid Lindgrens värld, Vimmerby
20. Elgiganten, Norrköping
21. Ikea Helsingborg
22. Myresjöhus arena, Växjö
Om artikelserien

Granskningen
I serien ”Det sårbara digitala samhället” granskar DN bristande IT-
säkerhet hos företag och myndigheter.
Internet får allt större betydelse i samhället och i hemmet. Samtidigt 
flyttar brottsligheten ut på internet – och cyberkrigföring från andra 
stater blir allt vanligare.
Reportern
Kristoffer Örstadius är reporter på DN och programmerare. Han fick i 
våras journalistpriset Guldspaden för sin granskning av krisen i den 
svenska skolan. “
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DN 3 nov 2014: 

“Flera kan ha fått modem kapade

Bredbandsbolaget misstänker nu att flera av deras kunders 
internetuppkopplingar kan ha varit kapade. Det framgår av en 
datakörning som företaget har gjort.

Efter DN:s avslöjande förra veckan om osäkra modem har 
Bredbandsbolaget inlett en översyn av säkerheten i sina kunders 
modem.

Översynen omfattar samtliga kunder och även andra modem som 
företaget delar ut.

Cirka 80 kunders modem har haft ”sådana avvikelser i DNS-
inställningarna att Bredbandsbolaget bedömt att det har funnits en risk 
för att modemen kan ha manipulerats”, enligt bolaget.

DNS, även kallat domännamnserver, kan liknas vid en ”adresslista” 
där hemsidesadresser översätts till ip-nummer. Om den riktiga 
domännamnservern byts ut till hackarens egen server får han eller hon 
kontroll och kan se vilka sajter som besöks. Det går till och med att 
skicka internetanvändaren till fel ställe. Det betyder att en person 
skulle kunna gå in på  www.handelsbanken.se i webbläsaren, men 
komma till en falsk banksida.

Bredbandsbolagets översyn visar att de cirka 80 kunderna i samtliga 
fall har haft någon av de tre modellerna från Zyxel som DN skrev om i 
onsdags. Inget annat modem har haft liknande avvikelser.

– De har använt sig av DNS-servrar som inte tillhör Bredbandsbolaget 
och som heller inte är ”branschstandard-DNS-servrar”. Vi agerade 
direkt och nollställde modemen, säger Alexandra Carlsson, 
pressansvarig på Bredbandsbolaget.

Alla kunder har blivit kontaktade. Alexandra Carlssons bedömning är 
att mellan 15–20 kunder ”eventuellt kan ha råkat ut för något”. I 
övriga fall har personerna uppgett att de själva har ändrat i modemens 
inställningar.

Alexandra Carlsson betonar samtidigt att upptäckten i sig inte behöver 
betyda att de aktuella kunderna har blivit hackade.

– Det är för tidigt att säga. Det behövs ytterligare genomgång för att 
kunna säga det.

Det var i onsdags som DN avslöjade att Bredbandsbolaget har 
allvarliga säkerhetsbrister i sina modem. I fredags kunde vi visa att 
även Comhem hade motsvarande brister.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “
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DN 3 nov 2014: 

“Maria Schottenius: Vad har 
finansdepartementet för kulturfientliga 
stollar i sitt stall?

På torsdagens regeringssammanträde räddades Medelhavsinstituten i 
Rom, Aten och Istanbul. Det kan meddelas alla som nu tänkt att den 
nya regeringen fått fnatt och börjat gå loss på välfungerande och vitala 
delar inom kulturområdet. En listig, nästan osynlig formulering i 
budgeten för högre utbildning och forskning innehöll detta häpnads-
väckande budskap om nedläggning.

Så kom så nästa närläsning av budgeten där man upptäckt att 
undervisningen i svenskt språk och samhälle som bedrivs av svenska 
lärare och lektorer på 228 universitet i 39 länder plötsligt, utan orsak, 
också läggs ner. Och 38 000 studenter som läser svenska blir utan 
undervisning. Dessa studenter och deras lärare är omvittnat värdefulla 
Sverigeambassadörer, och även om man är ointresserad av humaniora 
kanske man är intresserad av svensk exportindustri. För den har 
nämligen dessa enklaver svenskorienterade personer spelat en 
avgörande roll.

Jag vet själv, som Sveriges kulturråd i London såg jag dagligen hur 
svensklektorerna och eleverna i svenska bidrog till kunskap om 
Sverige och inte minst energi omkring Sverige. Det kunde gälla 
litteratur, konst, musik, men också annat, som har att göra med livsstil, 
turism. Ofta tillsammans med svenska företag, som utomlands på ett 
självklart sätt ingår i de sammanhang som hjälper till att bygga upp 

Sverigebilden.

Nästa skandalösa nedläggning i smyg gäller Terminologicentrum som 
från 2016 enligt samma katastrofbudget ska minskas med 4 miljoner 
kronor och därmed i princip läggas ner. Terminologicentrum (TNC) är 
nationellt centrum för terminologi och fackspråk och ger stöd åt de 
områden som använder särskilt fackspråk. Myndigheterna har ett 
ansvar för detta enligt Språklagen. Det här är allvarligt. Och handlar 
om att sabotera en verksamhet som kostar oerhört lite i förhållande till 
vad det ger. Ingen förklaring har givits och ingen deklaration av hur 
regeringen ser på vård av fackspråk och terminologi. Bara att pengarna 
ska användas ”för att finansiera prioriterade satsningar”. Goddag 
yxskaft.

Men hur kunde det hända? Hur kunde en ny, på ämnet helt oerfaren 
minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark 
Knutsson välja att lägga ner dessa utmärkt fungerande delar inom 
svensk humaniora? Ville hon verkligen åstadkomma all denna skada 
och dessutom dra på sig en kritikstorm i sociala medier där det 
cirkulerar gigantiska namnlistor? Få hela universitetsvärlden emot sig 
innan hon börjat jobbet? Ville hon framstå som en forskarvärldens 
torped, som ska lägga ner saker till höger och vänster, utan 
utskillning?

Nej. Det kan man nog bara konstatera. Det här var inte vad hon eller 
den nya regeringen hade tänkt sig. Det som har hänt är att hon blivit 
lurad och överkörd. Det gör inte saken bättre, men är ändå bra att veta.



Finansdepartementet har nämligen, enligt mina källor, haft de här 
fula förslagen liggande i byrålådan. Nedläggningarna och 
besparingarna av dessa poster har förberetts tidigare. Helene Hellmark 
Knutsson är inte den första minister man har försökt med, men 
uppenbarligen den första som gått på det. Tyvärr, med stor personlig 
badwill som följd och en väldig uppförsbacke när det gäller att skapa 
förtroende inom högre utbildning och forskning. Vad 
finansdepartementet håller på med, och vad de har för kulturfientliga 
stollar i sitt stall, det måste Magdalena Andersson och Stefan Löfven 
utröna. Och åtgärda.

Humaniora är inte finansdepartementets baby och har aldrig varit. Men 
humaniora är Sveriges baby, som måste vårdas och utvecklas. Det 
gäller nämligen livet och det mänskliga innehållet i vår framtid.

Så nu regeringen: Upp till bevis.

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “

DN 3 nov 2014: 
“Arbetarklassen tur och retur

Hur skildrar de unga svenska författarna klasskillnader? Elin 
Cullhed läser Jack Hildéns och Therese Bohmans höstböcker. Och 
ordinerar dagens medelklass att läsa Maja Eklöfs klassiker 
”Rapport från en skurhink”.

Vad är grejen? vill jag först säga till Eskil i Jack Hildéns debutroman 
”Vi, vi vaktmästare”: Du är vit, medelklass, du ska snart bli man, du är 
en redig kille med välbärgade föräldrar, det värsta epitetet man kan ge 
dig är ”flummare”, och så får du ditt första heltidsjobb, fast du 
egentligen vill bli författare… och blir helt knäckt? Så pass att du 
måste skriva en hel roman? Skäm inte ut min medelklass!

Det är brottsligt att jämföra en debutant med en klassiker, och kanske 
är det ännu mer brottsligt att jämföra svala arbetsplatsskildringar med 
brinnande arbetarlitteratur, men jag har just slukat ”Rapport från en 
skurhink” av Maja Eklöf (1970), hennes dagbok från livet som fattig 
städerska och fembarnsmamma under åren för det politiska 
uppvaknandet i Sverige 1968. Det är efter världskrigen, moderna tider 
och de arbetande klasserna revolterar mot strukturerna som förtrycker 
dem, det är studentuppror i Paris och när Maja Eklöf lägger sig på 
kvällen känns det som om hon ensam ockuperat hela Europa. Men den 
utarbetade kroppen har sin hjärna alldeles blixtrande klarvaken och 
skrivandet, de politiska tankarna och böckerna är livsvillkoret som får 
henne att stå ut med smärtan som städningen och underordningen 
tillfogar hennes kropp. Hon går till platser där kollektiven finns: 
grannarna, kvällskurserna, vårdhemmet – hos de gamla trivs hon bäst.

Engagemanget i helheten får henne att gång på gång känna: ”om man 
bara slapp tänka på sig och sitt” – och hon slipper, för världspolitiken, 
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det hon kallar Strukturomvandlingen, krigen och revolterna håller 
hennes blick så hårt uppspärrad att allting runt henne blir större än hon 
själv. I en signifikativt nog aldrig inskickad insändare till 
Karlskogabladet skriver hon: ”Jag är en medelålders fru som arbetat 
hårt i hela mitt liv men anser att den dagen jag gjort mest nytta i mitt 
liv var då jag i ett demonstrationståg bar plakatet ’USA ut ur 
Vietnam’.”

Eskil. Att vara femtio år, kvinna och avgrundsarbeta tills kroppen 
stupar, att hålla hårt i sin livmoder för att inte råka tappa den under 
arbetsdagen, att ha så ont i ryggen att det inte går att vila, bara stå; att 
vara nojande fembarnsmamma till glidiga tonåringar och samtidigt 
upptagen av ett flammande politiskt engagemang, och ett hudlöst, 
hypnotiskt skrivande, där sårbarheten regerar ihop med ödmjukheten – 
vore inte det något för din slumrande hipstergeneration med laptoppar 
och lösa anställningar som i väntan på katastrofen flytt in i era 
ensamma, barnsliga kroppar? Ni, som längtar efter ett språk för det 
som smärtar inuti er själva. Som längtar efter att engagera er, som 
drömmer om en riktig arbetsplats och ett kollektiv. Ja, jag ordinerar 
hela medelklassen att dammsuga varenda antikvariat på ”Rapport från 
en skurhink” av Maja Eklöf, och läsa den – i grupp.

Men sen blir också jag ödmjuk. För som en gestaltning av 
medelklassen är Jack Hildéns bok om Eskil helt perfekt. Och som 
sådan är den efterlängtad. Av samma anledning som mitt 
medelklassjag åtrår det råa i ”Rapport från en skurhink” dreglar Eskil 
över sin kollega Jonas på vaktmästeriet, den hegemoniske 
arbetarklassmannen som blir helt fruktansvärt exotisk för Eskil. Likt 
en kappvändare försöker Eskil passa in på arbetsplatsen, döljer 
ruccolan på tallriken och böckerna han läser, säger att han vill bli 
svensklärare om någon frågar, inte författare, det är för flummigt. Eskil 
pendlar mellan fascination och förakt inför en grabbig arbetarklass 
som uttalar Financial Times finansjal times utan engelskt uttal, och 
som öppet flashar med sin del av kakan i det stora kollektivets rasism 

och sexism.

Det sorgliga är att Eskil är så pass blasé och mätt inför tillvaron att han 
inte har något språk för det låga i honom själv, knappt ens för sitt eget 
liv, förutom att han som så många andra medelklassmän har svårt för 
att bli vidrörd – som om något rasade inom dem om de upplevde riktig 
närhet. Eskil är oantastlig. Han kan bara duktigt skildra Den andra.

Men hur ska individualisten någonsin se sin egen botten i Den andra, 
någonsin bli del av ett kollektiv, om den aldrig gör sig sårbar, om den 
går igenom livet som Eskil, som medelklassen: oantastlig? Therese 
Bohmans huvudperson med arbetarklassbakgrund i ”Den andra 
kvinnan” strävar som en blomma mot ljuset efter att nå den renhet och 
sanning hon tror finns hos de högre klasserna, men på vägen dit blir 
hon allt ensammare, kanske ensammare än den gängse klassresenären, 
eftersom hon mer och mer antar den oantastligas identitet. Hon jobbar 
i matbespisningen på ett sjukhus och hatar sin egen klass: tål inte att 
kollegan är ”lågintelligent”, avskyr disken från den stinkande 
purématen som skyfflats in i gamlingarnas munnar, och hon vill 
absolut inte läsa socialrealism.

Skildringar av arbetarklassen som misärig och alkoholistisk får henne 
att må dåligt, så var det inte i hennes arbetarklasshem, där stod maten 
på bordet och trots att det var kulturlöst var det välordnat, odramatiskt. 
Hon vill bli författare, precis som Eskil. Men på folkhögskolans 
skrivarkurs blir hon främling inför de skrivande läkarbarnen som 
helgar det fula, osminkade och ideologiska hellre än det som är skönt 
och upphöjt.

”Är ni så bortskämda, tänkte jag ibland om mina klasskamrater. Har ni 
det vackert i sådant överflöd att ni måste slumma till det lite och gilla 
det fula?” När Den andra kvinnan höjer sig över tillvaron glider hon 



hela tiden ifrån den, in sig själv. Hon ser igenom PK-vänsterns löjliga 
teorier och medelklassens bortskämda självhat, och hon ställer sig, gud 
förbjude, över systerskapet. Den oantastliga behöver inga kollektiv.

Eskil gör allt för att få känna sig som en av Bålstagrabbarna på jobbet. 
Men ”Den andra kvinnan” är inte imponerad av medelklassens 
gästspel hos arbetarklassen. ”Det enda som räknas är att ha känt 
avgrunden”, tänker hon, avgrunden i att inte ha någon enda livlina 
förutom ett riktigt jobb. Så när Eskil stjäl sin lunch, trots att han har 
föräldrar med pengar, landställen i plural och bokhyllor så överfyllda 
att det inte märks om han snor en bok – vad är det han ägnar sig åt då? 
Griper han efter avgrunden?

Ja, den välbärgade, vita medelklassen tycks vara så knäckt av sin 
egen präktighet att den gärna svanktatuerar sig, läser socialrealism och 
blir privilegierade flummare med ett älsklingsord: ”subversiv”. Det 
enda som räknas är lagom-avgrunden. Kanske är alltihop en längtan 
efter att få spricka. Den bildade medelklassen är på många sätt en 
fruktansvärd klass att komma till: den tolererar inte dålig smak, 
sjukdom, arbetslöshet, fördummande jobb, halvdana karriärer, skräp-
tv, intrigmakeri och tappade ansikten. Medelklassen kan bara räddas 
om den vågar vara sårbar och dum. Bara då sipprar ödmjukheten och 
behovet av ett kollektiv in. Maja Eklöf säger det bäst: ”Det är väl värst 
för oss låglönare. Man känner att man är den stora nolla som en 
människa är, utbildad eller outbildad.”

Tack, Eskil, för att du vågade.

Elin Cullhed “

DN 3 nov 2014: 

“ Ömsint om mamma. Ison Glasgows tuffa 
uppväxt berör

Ison Glasgow och Emil Arvidson
”När jag inte hade nåt”
Brombergs

Det förvånar mig inte att en så ömsint mammaskildring som Ison 
Glasgows ”När jag inte hade nåt” kommer från en berättare med rötter 
i hiphoppen. Varenda rapartist värd namnet har minst en mammalåt i 
sin repertoar, från Tupac Shakurs ”Dear mama” till Kanye Wests ”Hey 
mama” och Snoop Doggs ”I love my momma”.

Gemensamt för rapmödrarna är att de inte uppfyller ett traditionellt 
mammaideal: de är unga, urbana, ensamstående fattiga mammor som 
skaffat barn utan vare sig utbildning/jobb eller parrelation. Mammor 
som i den breda kulturen kanske skulle kallas för ansvarslösa. Centralt 
för hiphoppens syn på moderskap är i stället kampen: att oavsett 
utgång – om barnet blev knarklangare eller gängmedlem – så gjorde 
mamman sitt bästa, hon försökte.

Det är denna tradition långtifrån mammauppgörelser à la Kerstin 
Thorvalls söner som Ison Glasgow skriver in sig i med sin 
uppväxtskildring, en skildring som tar oss från Queens, New York till 
Bredäng i Stockholm. I dag är han en av Sveriges mest hyllade 
rapartister, han har varit programledare i Sveriges Radio och 
jurymedlem i tv-programmet ”X-factor”.



Men berättelsen börjar i New York, där Ison föds 1980 och växer upp i 
Queens med sin mamma och mormor. Det är 80-tal och Meatpacking 
District är fortfarande ett ställe för slaktare och prostituerade. Mamma 
Glasgow jobbar på bokföringskontor på Manhattan och drömmer om 
att slå igenom som dansare. På gatorna går unga människor klädda i 
benvärmare för att se ut att vara på väg någonstans. I klyftan mellan 
mormor och mamma hittar vi ett stycke amerikansk nutidshistoria: 
mormor tillhör en generation afro-amerikaner som tror på integration, 
hennes ideal är de judiska medelklasskvinnorna hon tidigare arbetat 
för, medan hennes dotter – Isons mamma – upptäcker Black power-
rörelsen, har dreadlocks och intresserar sig för afrikansk kultur och tal 
om ”ursprung”.

Isons pappa är rastaman från Barbados och när han flyttar till Sverige 
följer mor och son efter, till mormors förtret. Men relationen blir 
kortvarig, och mor och son hamnar på gatan. Dagarna går ut på att 
skaffa pengar till mat och sovplats till kvällen. De sover på parkbänkar 
och i trappuppgångar. Mamman, en charmig excentriker som männi
skor lätt anförtror sig åt, utvecklar strategier för att bli hembjuden till 
folk utan att verka desperat. De må vara hemlösa men de 
kompromissar inte om sin värdighet.

”Hemma i Queens hade jag mitt eget rum. Jag hade mina leksaker. Nu 
stod vi på gatan medan enkronorna plingade omkring oss”, skriver 
Ison och den naturliga frågan är förstås varför de inte återvänder hem. 
En crackvåg sköljer då över USA:s städer och Queens erbjuder inte 
mycket till framtid, men framför allt handlar det om en vägran att 
återvända med svansen mellan benen, att ha misslyckats. Det är en 
stolthet och revanschlusta som känns igen från andra migranthistorier. 
Jag vet en vietnamesisk familj från Kristianstad som brukade åka till 
Ikea och fotograferas i utställningsrummen för att sedan skicka 

bilderna till släktingar i hemlandet. Se vad fint vi har det i Sverige. Det 
var värt att lämna allt.

Från utsatthet till framgång; det ligger nära till hands att dra paralleller 
till försäljningssuccén ”Jag är Zlatan”, men det är en ytlig jämförelse. 
För Zlatan var ett relativt ensamt barn som paradoxalt nog saknade den 
typ av känslomässig omsorg som Ison – trots liv på gatan – upplever. I 
stället går tankarna till Åsa Linderborgs fantastiska ”Mig äger ingen”, 
en kärleksfull skildring av en strulig alkoholiserad pappa som man 
skulle kunna anklaga för vanvård och ansvarslöshet men som på grund 
av sin villkorslösa kärlek och omtanke om barnets själva person i 
stället utgör grunden för en gripande berättelse.

Mona Masri kultur@dn.se”
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DN 4 nov 2014: 
“ Efter avslöjandet: Polisen kopplar bort sig 
från nätet

Efter DN:s granskning kopplade i går ett stort antal företag och 
myndigheter bort styrsystemen till sina fastigheter från internet.– 
Vi slet ut kabeln till internet, säger Johan Brun, presstalesperson 
på polisen i Kalmar.

DN avslöjade i går att hundratals samhällsviktiga fastigheters 
styrsystem i Sverige ligger helt öppna mot internet – bland dem 
polishus, tågstationer, datorhallar och rymdstationen i Kiruna.

Granskningen har väckt starka reaktioner. Minst hundra 
fastighetssystem plockades under gårdagen bort från internet, enligt en 
körning gjord av Leif Nixon, säkerhetskoordinator på Nationellt 
Superdatorcentrum vid Linköpings universitet.

Flera av de berörda som DN har varit i kontakt med ser allvarligt på 
säkerhetsriskerna.

– Det är inte bra. I Kalmar har vi länskommunikationscentralen. Det är 
en verksamhet som går dygnet runt. Det är klimatanläggning, fläktar 
och värme som skulle kunna påverkas, säger Johan Brun, press
talesperson på polisen i Kalmar. De ”slet ut kabeln till internet”, 
beskriver han för DN.

Även Jernhusen som äger flera tågstationer i Sverige ser allvarligt på 
DN:s uppgifter. Flera av deras anläggningar har varit exponerade mot 
internet. Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen, säger att de nu 
ska åtgärda säkerhetsproblemen skyndsamt.

– Det ni skriver stämmer och vi ser mycket allvarligt på detta. Vi 
kontaktar nu leverantören och kommer även att gå igenom vad vi har 
för andra system, säger hon.

DN sökte i går företaget Kabona, som säljer fastighetssystemen, för 
en intervju. Någon representant från företaget återkom aldrig, men 
företaget skriver i ett officiellt uttalande att det välkomnar 
granskningen och att det tar uppgifterna ”på stort allvar”.

Vidare skriver företaget: ”Vid sidan om de löpande 
säkerhetsförbättringar vi gör har vi startat en omfattande 
genomlysning för att identifiera åtgärdsområden för ökad säkerhet.”

Med Kabonas storsäljare – Webbdatorcentral – kan fastighetsägare 
på distans styra över olika system i en byggnad.

Inloggningen är lösenordsskyddad, men DN kunde i går visa att 
säkerheten i systemen är mycket svag. Bristerna är så allvarliga att det 
skulle gå att hacka sig in på mindre än tio sekunder. Med några klick 
skulle det gå att till exempel ändra värme, ventilation, belysning och i 
vissa fall till och med öppna dörrar.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Stiftelsen för 
internetinfrastruktur, bedömde i går säkerhetsrisken som synnerligen 
allvarlig.

– Det beror lite på vad man kan åstadkomma i de olika 
anläggningarna. Men om det är så pass viktiga funktioner som det 
verkar vara – spridda över hela landet – så bedömer jag det ändå som 
att det kan vara ett allvarligt hot mot samhället. Om en angripare 
skulle genomföra en systematisk attack mot ett stort antal mål 
samtidigt skulle det kunna skapa stora problem. Jag tror inte det finns 



tillräckliga resurser i Sverige att hantera en sådan samlad attack, sade 
hon i måndagens DN.

Även Landvetter flygplats driftsbyggnads styrsystem ligger helt 
öppet på internet.

Swedavia som äger flygplatsen skriver i ett mejl till DN att företaget är 
tacksamt ”för att de risker som digitaliseringen medför nu 
uppmärksammas medialt – det är viktigt med en generellt ökad 
kunskap i samhället om vad cybercrime innebär och hur vi bäst 
möter den”.

Vidare skriver företaget att ”Gällande det system som artikeln nämner 
så ser vi nu över säkerheten tillsammans med leverantören. Vi har 
också vidtagit ett antal åtgärder för att i nuläget inte exponera systemet 
mot internet.”

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Detta har hänt.

29 oktober: DN avslöjar att Bredbandsbolaget har allvarliga 
säkerhetsbrister i sina modem. Minst 100 000 svenskars 
internetuppkopplingar är vidöppna för utomstående.

30 oktober: Många skrivare, webbkameror och andra elektronikprylar 
i våra hem är åtkomliga för vem som helst.

31 oktober: I 14 månader har Comhem känt till att företaget har 
allvarliga säkerhetsbrister i sina kunders modem.

1 november: DN avslöjar att tusentals hemsidor i Sverige, bloggar, e-
handelssajter och företagshemsidor är så sårbara att utomstående kan 
redigera innehållet.

2 november: DN avslöjar att flera samhällsviktiga fastigheters styr
system ligger öppna mot internet, bland dem polishus, tågstationer, 
datorhallar och rymdstationen i Kiruna. De allvarliga bristerna är ett 
hot mot rikets säkerhet, enligt experter.

Om artikelserien.

Granskningen

I serien ”Det sårbara digitala samhället” granskar DN bristande IT-
säkerhet hos företag och myndigheter.

Internet får allt större betydelse i samhället och i hemmet. Sam
tidigt flyttar brottsligheten ut på internet – och cyberkrigföring från 
andra stater blir allt vanligare.

Reportern

Kristoffer Örstadius är reporter på DN och programmerare. Han fick i 
våras journalistpriset Guldspaden för sin granskning av krisen i den 
svenska skolan. “
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“ Flera industridatorer helt oskyddade

Ett vattenkraftverk i mellersta Sverige ligger helt öppet att styra – 
utan lösenordsskydd, visar DN:s granskning. I systemet skulle 
utomstående enkelt kunna reglera en dammlucka.

Minst 200 datorer – varav flera inom industrin – går att fjärrstyra utan 
att behöva ange lösenord. DN har tittat på VNC – ett särskilt program 
som används för att fjärrstyra datorer. Genom att skriva in ett ip-
nummer (datorns eget telefonnummer) går det att se och styra 
måldatorn.

Många företag och organisationer slarvar dock – och missar att 
lösenordsskydda sina system.

DN har hittat 204 datorer som ligger öppna på internet – helt utan 
lösenordsskydd. Vi har inte testat att logga in utan har bekräftat 
säkerhetsbristen genom att fråga servern vilken autentisering som 
krävs.

En slagning på de aktuella ip-numren antyder att flera av datorerna 
används inom industrin. Ett av systemen är registrerat på ett 
vattenkraftverk i Mellansverige.

Det aktuella företaget säger till DN att det medvetet satt systemet 
utan lösenordsskydd för att det ska bli enklare och smidigare att 
manövrera.

– Det går att se statistik över värdena och även öppna och stänga en 
dammlucka. Det vore inte särskilt bra om någon obehörig skulle 
komma in. Men man måste ju faktiskt veta ip-numret för att det ska gå, 
säger ägaren.

Ip-nummer till sådana anläggningar är dock lätta att hitta genom 
olika sökinstrument. Enligt IT-säkerhetsexperten Leif Nixon är det 
allvarligt att det går att fjärrstyra datorer utan att behöva ange ett 
lösenord.

– Det är väldigt illa eftersom de är helt oskyddade. De sitter ofta 
kopplade till känsliga system. Jag tror inte att det är ett medvetet val, 
utan det handlar nog om att man inte har rätt kunskap om 
säkerhetsproblemen, säger han.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “
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“ Bloggandet motion för hjärnan

Stig Bergstrand försöker få fler äldre att använda sociala medier. 
Han recept, att blanda humor och allvar, har gett honom tusentals 
följare.

Stig Bergstrand har några tusen personer som prenumererar på hans 
blogginlägg. På en dag uppskattar han att han att mellan 200 och 600 
läsare läser vad han skriver.

Mest positiva reaktioner får han när han presenterar ”dagens outfit”. 
Det är inga konstigheter. Han tar helt enkelt på sig de kläder han 
använder för dagen och berättar var de kommer ifrån.

Framför allt hämtar han inspiration till bloggen när han läser 
tidningarna och lyssnar på radion.

– Det börjar som en tankeblixt: det här måste jag skriva om. Orättvisor 
får mig ofta att reagera.

Ett av hans inlägg handlade om en ung man med Parkinsons sjukdom. 
Han skulle opereras och få elektroder i huvudet. Men så meddelade 
neurologen att mannen inte kunde bli opererad förrän om ett år 
eftersom de inte hade tillräckligt med personal.

– Då blev jag arg och skrev om det. Det är alltid bra att kunna använda 
kraften i sin ilska och att göra något konstruktivt av den. Allvarligare 

händelser som den här dyker alltid upp förr eller senare.

När han väl bestämt vad han ska skriva om tar han fram en bild som 
han tycker passar till ämnet.

– Därefter går det ganska snabbt. Jag kanske skriver inlägget på en 
kvart, säger Stig Bergstrand.

Vilka som ingår i läsekretsen vet han egentligen inte så mycket om, 
bortsett från att en del är bekanta som följer honom och kommenterar 
hans förehavanden.

– De flesta uttrycker sig positivt. Men ibland är det negativt. Näthat 
känner jag nästan aldrig av. De tänker väl att det här är en gammal 
man som man inte ska skrämma för mycket.

En av orsakerna till att bloggen blivit så populär tror Stig är att det 
inte är så vanligt med äldre bloggare och att många tycker att det är 
roligt att få en inblick i en äldre mans förehavanden. Det var så han 
fick uppmärksamhet i andra medier när han började.

När Stig fick frågan om han ville vara med i en tv-serie som skulle ta 
fram Sveriges bästa modebloggare, valde han dock att avböja.

– Jag tyckte att det var litet tramsigt när de sa att jag skulle åka till 
Stockholm och träffa Blondinbella. Vi skulle prova kläder och bli 
modebloggare. Jag var rädd att det skulle bli löjligt.



Han tycker inte att äldre ska vara rädda för att sätta igång, eftersom 
man lär sig hur det fungerar efter hand. Det var Stigs barnbarn som 
peppade och hjälpte honom att skaffa en blogg. Han var då 78 år och 
barnbarnet 20.

Till en början skojade han till det ganska mycket. Men efter ett tag 
blev inläggen allt mer allvarliga.

– Jag insåg att man inte ska skoja om allt, säger han.

Framför allt gillar läsarna när han lyckas skapa en bra balans mellan 
humor och allvar. De brukar också uppskatta när han ger förslag på bra 
restauranger och böcker. Särskilt om han skriver inläggen med lätt 
hand och ger dem en knorr.

Mest lyckat tycker han själv att det blev när han fyllde åttio och gjorde 
en video från New York. I den sjunger han en sång och sätter in pengar 
på en bank på Wall Street.

– Det var något som läsarna verkligen uppskattade, säger Stig, som 
menar att bloggandet är som motion för hjärnan och ett bra 
komplement till den fysiska träningen.

– Det gör att hjärnan får sitt och att jag håller mig i god vigör. Jag får 
också utlopp för mitt skrivintresse. Min fru tycker om att skriva brev 
och min son Mikael Bergstrand är författare och skriver om Indien.

Vad är fördelen med att vara äldre?

– Ja, man har ju skaffat sig en del erfarenheter efter hand som gör att 
man ser saker på ett annat sätt. Med ålderns rätt, som man säger.

Hade du bloggat annorlunda om du hade varit ung?

– Då kanske jag hade varit modebloggare och tjänat massor av pengar, 
säger han och skrattar.

Vad är nackdelarna med att vara äldre?

– Att det går litet långsammare och att man inte uträttar lika mycket. 
Men jag tycker ändå att jag kan få en idé väldigt snabbt. Jag vet också 
genast vad jag ska göra med den.

Varför är det inte fler äldre som bloggar?

– Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag har rest runt och hållit 
föredrag för att intressera fler. Under hösten har jag varit i tio städer 
med Folkuniversitetet och det var väldigt uppskattat. Folk jublade. 
Men det har ändå gått litet trögt. Fast det blir nog fler och fler äldre 
som kommer i gång.

När slutar du?

– Aldrig. Det känns som om jag kommer att köra loppet ut. I stället för 
att tänka på att man kan bli sjuk och tvingas sluta ska man köra på. Så 
länge det är kul ska man låta hjärnan gå på högvarv.



– Jag har också fem barnbarn som jag haft mycket glädje av och som 
inspirerar mig mycket. Och så tycker jag om fotboll: Malmö FF. Är du 
AIK:are, eller?

Peter Letmark peter.letmark@dn.se

Fakta. Stig Bergstrand

Ålder: 83 år.

Bor: Malmö.

Gör: Bloggar, tränar och umgås med barn, barnbarn och vänner.

Bakgrund: Tidigare regionchef på radio- och tv-tillverkaren Luxor. 
Åren före pensioneringen jobbade han med husbyggen.

Bloggtips: Om du får höra om något som gör dig arg, till exempel en

orättvisa, kan du försöka göra något konstruktivt av det. “

DN 4 nov 2014: 

“Regeringen borde tillsätta en utredning 
för svenskan

Lastbilar från Södertälje säljer bra. Och tillverkaren gör sedan en ännu 
bättre förtjänst på service och reservdelar. Men för att pengarna ska 
rulla in gäller det att hålla reda på prylarna. Det är skillnad på 
växelspak, körlägesväljare, växelspaksknopp, växelstång, 
växlingslänkage och växelspärr.

Scania tjänar tiotals miljoner kronor om året på att man håller ordning 
på alla namn, på alla delar i alla länder där företaget finns. Tack vare 
företagets språkkonsulter och terminologer, som ser till att varje del på 
varje marknad bara kan ha ett namn, minimeras risken för 
missförstånd och Scania vinner tid och pengar. Ett framgångsrikt 
terminologiarbete ökar företagets, och därmed Sveriges, 
konkurrenskraft.

Men det är det inte alla som har fattat. Regeringen har i sin budget 
aviserat att stödet till Terminologicentrum, TNC, ska minska från 4,2 
miljoner till 273 000 kronor per år. TNC arbetar med den språkliga 
infrastrukturen, som är en förutsättning för det arbete som bedrivs på 
till exempel Scania. Det lär vara ett övervintrat förslag från 
Finansdepartementet som smugglats in i budgeten.

Argumenten för nedskärningen är minst sagt tvivelaktiga. Eva 
Lindström, statssekreterare åt närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg (S), säger att ett aktiebolag som TNC måste klara sig utan 
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statliga bidrag och hävdar att det är en principfråga. TNC är inte en 
myndighet utan ett aktiebolag, och enligt Eva Lindström betyder det 
att kostnaderna ska bäras.

Det är en princip som tycks påhittad för just detta fall. Det var en S-
märkt regering som föreslog att TNC skulle drivas som ett aktiebolag 
med statliga bidrag för fjorton år sedan.

Besparingarna på TNC följer samma logik som den föreslagna 
neddragningen av stödet till svenskundervisningen i utlandet: En 
framgångsrik verksamhet, som utan föregående utredning och utan 
begripliga argument läggs ner. Det enda begripliga är att regeringen 
haft väldigt bråttom att få ihop sin budget. Men det finns tid att komma 
på bättre tankar. Besparingarna ligger minst ett år fram i tiden.

Jag föreslår därför: tillsätt en språkutredning!

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och ministern för högre 
utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), saknar båda 
erfarenhet inom de områden som drabbas. En utredning kommer att ge 
dem fördjupad kunskap och argument mot finansdepartementet.

Det är tolv år sedan den senaste stora språkutredningen presenterades. 
Inte bara TNC och svenskan i utlandet behöver ses över. Också 
språkmyndigheten, Institutet för språk och folkminnen, har brottats 
med problem. Även här har fungerande verksamheter, som 
dialektarkiven i Lund och Umeå och en välbesökt webbplats, hotats 
med nedläggning eller lagts ner.

Utvärdera hur språklagen efterlevs, granska språkmyndigheten, titta på 
Svenska institutets språkverksamhet i utlandet, och undersök TNC:s 
terminologiarbete.

En sådan utredning skulle troligen finna att investeringar i 
språkutbildning, språkstöd och språklig infrastruktur betalar sig. En 
satsning på svenska språket genererar både jobb och välstånd. 
Exemplet Scania visar att språkarbete faktiskt stärker vår 
konkurrenskraft.

Patrik Hadenius Chefredaktör för Språktidningen “



DN 5 nov 2014: 

“ Rätten att få gå vidare

Det har gått ett halvår sedan spanjoren Mario Costeja González vann 
”rätten att bli glömd”. Google förlorade i EU-domstolen och sökjättens 
länk till en tidningsnotis om Costeja González gamla skuldärenden 
plockades bort.

Den vägen gavs alla EU-medborgare rätt att ansöka om att få glömmas 
bort av sökmotorernas algoritmer.

I söndagens ”Agenda” i SVT berättade Mattias Goldmann, vd för 
tankesmedjan Fores, hur enkelt det var för honom att sudda ut ett 
förfluget ord. Att fylla i Googles formulär tog några minuter.

Ärendet gällde ett uttalande som Goldmann ångrat, men som trots allt 
hade att göra med honom som offentlig person.

Sedan domslutet i maj har över 4 000 liknande frågor inkommit bara 
i Sverige, och majoriteten av de färdigbehandlade fallen har beviljats 
glömska av Googles handläggare. De bedömer vilken information som 
är ”inadekvat, irrelevant eller inte längre relevant” enligt lagen.

Så har EU-domstolen gjort en rättighetsavvägning till ett slags 
kundtjänstärende. Och ett privat företag har motvilligt gett sig ut på 
en etikturné med en särskild rådgivande kommitté som ska bena ut vad 
denna nyvunna medborgerliga förmån innebär för informationsfriheten 
i Europa. Själva domslutet ger nämligen inga svar.

I stället för en fråga för Google borde ”rätten att bli glömd” ses som ett 
projekt för andra.

Flest ärenden rör länkar till sajterna Facebook och Youtube. Därför 
borde frågan ankomma på dem. Vad har deras användare och andra 
rätt att ångra?

Vilken journalistik som är ”inadekvat, irrelevant eller inte längre 
relevant” måste i sin tur främst avgöras av tidningar, radio och tv. Det 
förekommer förfrågningar från personer som figurerar i arkiven och 
som inte önskar vara kvar. Vilka principer som ska styra mediernas 
beslut är en pressetisk fråga.

Mest rör dock ”rätten att bli glömd” helt andra saker. En del ömmande 
fall gäller i praktiken kränkningar och förtal, som borde stävjas med 
andra medel.

Många fall handlar om rädslan för att arbetsgivare ska intressera sig 
för varje avslutat kapitel i ens liv, och för dömande bekanta som 
genom internet har fått verktyg att rota i det förflutna.

All information kan inte städas bort. I stället borde det talas mer om 
plikten att visa en smula överseende, och rätten att få gå vidare.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se “
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“ Sminklegendens många ansikten

Säg ”Helena Rubinstein” och de flesta tänker på kosmetika. Men 
historien om henne rymmer mer än dyra krämer – hon var en 
banbrytande affärskvinna och konstsamlare. Nu visas en stor 
utställning om henne i New York.

”Det finns inga fula kvinnor, det finns bara lata kvinnor”, lyder en lätt 
provokativ fras signerad Helena Rubinstein.

Som affärskvinna var hon förstås mån om att sälja både puder och 
skönhetstips. Det gjorde hon också med den äran: ”Helena 
Rubinstein”, med devisen ”skönhet är makt”, växte till ett imperium 
verksamt på fyra kontinenter. Men det är inte främst Rubinsteins 
lyckade affärer som har fått Judiska museet i New York att göra en 
utställning om henne, utan hennes person och den unika konstsamling 
hon byggde upp.

– Åh, hon var före sin tid på så många områden! Inte minst som 
konstsamlare, säger kuratorn Mason Klein med något förtjust i blicken 
och han förklarar snart varför.

Först kan man dock konstatera att Helena Rubinstein, som föddes i 
Polen år 1872, emigrerade till Australien där hon inledde sin 
verksamhet 1904 och därefter flyttade via Storbritannien till USA, var 
en modern entreprenör. Hon gick emot tidens skepsis mot kosmetika 
som något vulgärt och menade att medvetna kvinnor borde använda 
sig av smink för att understryka och skapa sin identitet.

Helena Rubinstein höll salonger där kvinnor inte bara lärde sig att 
forma sina ögonfransar med tång och mascara, utan också hur man 
skulle föra sig, äta rätt och utveckla god smak. I en tid då allt fler 
kvinnor arbetade och blev socialt och ekonomiskt starkare fanns i en 
sådan nisch också goda inkomster.

Efter flytten till New York i samband med utbrottet av första 
världskriget expanderade Helena Rubinsteins företag – i långvarig och 
skarp rivalitet med Elizabeth Arden.

Parallellt med affärerna ägande Rubinstein mycket tid åt att bygga upp 
en konstsamling, och åt att noggrant skapa sina många hem – där hon 
lät konstnären Salvador Dalí och designern David Hicks inreda flera 
lägenheter.

– Som många med judisk bakgrund hade Helena Rubinstein nära till 
känslan av utanförskap och av att vara ”den andre”. Hon var öppen 
och demokratisk i sitt samlande och gjorde ingen hierarkisk skillnad 
mellan afrikansk konst, som då ofta enbart kategoriserades som 
”etnisk”, och västerländska verk. Hon hängde dem sida vid sida och 
kallade sig aldrig för en kännare. Hon köpte sådant hon tyckte om, 
säger Mason Klein.

Den endast 147 centimeter långa men mycket paranta kvinnan var en 
självständig och modern individualist, med ett radikalt förhållningssätt 
till konst.

I den utställning som Klein och andrekuratorn Rebecca Shaykin har 
gjort visas runt 200 verk, som tillsammans tecknar ett porträtt av 
Helena Rubinstein både som person och samlare. Efter hennes död 



1965 auktionerades konsten ut i en veckolång session med avdelningar 
för smycken, föremål och afrikansk skulptur. Auktionshuset Sotheby’s 
omfattande kataloger har utgjort stommen i jakten på verk.

– Men en del av dem fanns inte med i katalogen – Frida Kahlo, till 
exempel, en konstnär som inte ansågs fin nog för Sotheby’s. Jag såg en 
strimma av Kahlo-målningen i kanten av ett fotografi, jämförde den 
med andra bilder och lyckades till slut identifiera och hitta den, säger 
Rebecca Shaykin nöjt.

Utställningen inkluderar verk av konstnärer som Pablo Picasso, 
Ferdinand Léger, Joan Miró, Matisse, Max Ernst, Leonor Fini, Elie 
Nadelman och Andy Warhol, liksom en rad intagande porträtt av 
henne själv (inklusive en serie i blyerts av Picasso). Här visas även 
föremål ur hennes ägo, smycken (hon var svag för smycken), kläder av 
Balenciaga och Schiaparelli, kosmetika, en film om hur en kvinna bör 
bete sig och tidstypisk reklam för ”Helena Rubinstein”. Ett Life-
reportage exponerar (ett av) hennes flådiga hem, ett annat visar henne 
tillsammans med de vetenskapsmän hon samarbetade med för att ta 
fram de bästa skönhetsprodukterna. Ett rum ägnas hennes 
miniatyrrum, detaljerade dockskåpsinteriörer som tjänade som 
inspiration till hennes bostäder i New York, Paris och London.

Helena Rubinstein behöll sitt judiska namn trots att det många gånger 
innebar problem – som att många fastighetsägare på Manhattan nekade 
hyresgäster med judiska namn. När Helena Rubinstein ville avancera 
till en flottare adress på Femte Avenyn men fick nobben löste hon 
problemet med att köpa hela fastigheten.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Helena Rubinstein (1872–1965).

Född i Polen, levde stora delar av sitt liv i Australien och USA.

Grundade ett kosmetik- och skönhetsbolag, som växte och blev 
mycket framgångsrikt. En del av sin förmögenhet lade hon på att 
bygga upp en ansenlig konstsamling. ”Helena Rubinstein” såldes 
1973, och är i dag ett varumärke under L’Oreal.

Utställningen ”Helena Rubinstein: Beauty is power” visas på 
Judiska museet i New York, till och med den 22 mars 2015.

Helena Rubinstein om smycken, 1908: ”Så fort min man och jag 
hade bråkat rusade jag ut och köpte pärlor. Att köpa ’grälpärlor’ är en 
av mina svagheter. En del kvinnor köper hattar, men jag är som mest 
extravagant i vredesmod.” “

mailto:sanna.bjorling@dn.se
mailto:sanna.bjorling@dn.se


DN 5 nov 2014: 
“ Alice Bah Kuhnke: Kulturen är grunden i 
ett ekologiskt samhälle

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har under sina fyra veckor vid 
makten fått hård kritik – bland annat har hon och hennes parti 
anklagats för att sakna kulturpolitiska visioner. Här svarar hon 
sina kritiker.

För människan och samhället är kulturen oumbärlig. Med ett 
oberoende kulturliv följer värden som inte kan överskattas. Som 
kulturminister är min främsta uppgift att skapa förutsättningar som ger 
kulturen möjlighet att självständigt utvecklas.

Se på konstarterna. Deras uttryck speglar människans väsen och 
känsloliv. Litteraturen och lyriken ger människans inre liv språklig 
dräkt, och när orden inte räcker till tar musiken vid. Eller bilden. Eller 
den sceniska gestaltningen. Konsten stimulerar intellekt och 
skaparkraft. Visst är det så att mat för dagen och tak över huvudet är 
en nödvändighet för människans omedelbara trygghet. Men för att 
människan ska känna mening och delaktighet behöver hon också 
intellektuell och själslig stimulans. Kulturen skapar just sådana 
processer. Den utmanar, får oss att ifrågasätta normer och skifta 
perspektiv. Möjligheten till kulturell bildning och kulturell delaktighet 
är därför en fråga om välfärd och demokrati.

Ett levande kulturliv tillhör grunden i ett socialt och ekologiskt 
hållbart samhälle. Kulturen har också alltid haft en framskjuten 
position i Miljöpartiets politik. Många av kulturlivets organisationer 
kan vittna om hur Miljöpartiet arbetat för sådant som kulturskaparnas 
villkor, kultur i skolan, bibliotek, kulturell tillgänglighet, ett levande 
föreningsliv och ett oberoende medieutbud.

I regeringens budgetproposition finns kultursatsningar omfattande 7,1 
miljarder kronor. Det är, jämfört med föregående år, en ökning med 
över en kvarts miljard kronor. I budgeten rör våra kulturpolitiska 
prioriteringar kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Det handlar om 
satsningar på konstnärlig nyproduktion av hög kvalitet, allas rätt till 
kultur och möjligheten att ägna sig åt eget skapande. Barn och ungas 
möjligheter att utöva kultur är särskilt prioriterat. Omsatt i praktisk 
politik utmynnar detta i satsningar på statliga museer, kulturskolor, 
miljonprogramsområden, det fria kulturlivet, bibliotek och utbildning. 
Kulturbudgeten för nästa år innebär ett extra tillskott om 252 miljoner 
kronor.

Satsningarna på kultur i skolan har sin grund i insikten om det stora 
värde som finns i att barn och unga får möjlighet att ägna sig åt estetik 
och skapande. Regeringen satsar på stimulansbidrag till landets 
kulturskolor, en strategi för ökad nationell kvalitet och likvärdighet 
samt en utvecklad samverkan mellan kulturskolan och grund- och 
förskolan.

Regeringen utökar scenkonstallianserna vilket innebär att fler 
kulturutövare får möjlighet att arbeta under rimliga villkor, satsningar 
på kultur i miljonprogramsområden skapar delaktighet och mening. Då 
oppositionspartierna snart lägger sin skuggbudget har de en möjlighet 
att ansluta sig till regeringens kultursatsningar. Det är något jag 
välkomnar, men jag ser också fram emot en debatt om politikens 
innehåll.

Under min första fyra veckor som minister har jag ägnat mycket tid åt 
att lyssna på kultursektorns behov och önskemål. Förväntningarna på 
en nytillträdd kulturminister är stora, och ska så vara, särskilt mot 
bakgrund av att viktiga steg mot ett mer självständigt kulturliv under 
lång tid lyst med sin frånvaro.



Under återstoden av mandatperioden tänker jag, i dialog med 
kulturlivet, utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för kulturell 
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Frågan om kulturskaparnas 
arbetsvillkor kommer även fortsättningsvis att stå i fokus; om den 
kulturella återväxten ska säkras måste nyskapande konstnärer tillåtas 
bryta ny mark. Det är viktigt att minnas att den konst vi i dag avnjuter 
vid våra traditionella kulturinstitutioner en gång startat som initiativ 
från enskilda konstnärer som hade modet att tänka nytt, inte sällan i 
konflikt med etablerade normer. Stravinskij och Charlie Parker 
orsakade skandal, i dag tillhör deras verk kulturhistoriens allra 
viktgaste skatter.

Men politiken måste skötas med omdöme. Kulturen behöver 
demokratiseras i meningen att den ska vara tillgänglig för fler. En 
viktig aspekt av demokratin är dessutom mediepolitiken. Vi har under 
de senaste åren sett en utveckling där medier arbetar under allt mer 
pressade förhållanden. Då den mediala mångfalden blir sämre ökar 
sårbarheten för ensidig påverkan; den kritiska förmågan och 
möjligheten till självständig analys minskar. Medielandskapets 
utmaningar är en politisk fråga som regeringen har för avsikt att ta itu 
med.

Regeringens huvudsakliga kulturpolitiska prioritering är att kultur
livet ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Som ansvarig 
minister kommer jag, med all kraft och engagemang, att ägna min tid, 
kunskap och energi åt att kulturen äntligen får den uppmärksamhet den 
förtjänar.

Alice Bah Kuhnke “

DN 5 nov 2014: 

“ Rättslös. Skrämmande om hur Hjalmar 
Söderberg offrade sin fru
Johan Cullberg och Björn Sahlin
”Märta och Hjalmar Söderberg. En äktenskapskatastrof”
Natur och Kultur

Den gamla regeln om att man inte ska träffa sina idoler, därför att 
risken för besvikelse är så stor, har en särskild sorts bäring på döda 
författare: att läsa om deras liv i biografier, i granskande, inte 
hagiografiska verk, kan ge oönskade fällningar.

Boken ”Märta och Hjalmar Söderberg. En äktenskapskatastrof” har 
den effekten på Hjalmar Söderberg. Historien om hur han ”befriade” 
sig från sitt första äktenskap är för jävlig.

Men läskonstens hyfsat gamla sanningar förblir giltiga. De verk som 
du och jag och alla andra läsare har tagit till oss, de är vad de är – 
oavsett hur ett privatliv kan ha sett ut för drygt 100 år sedan. Inga 
andra principer funkar egentligen långsiktigt, inte om man tänker sig 
att verket tillhör världen och oss alla när det väl har givits ut. Då är 
texten inte längre enbart ett uttryck för författarens tänkande och 
skrivande kropp, utan en delad (läs-)erfarenhet.

I ”Märta och Hjalmar Söderberg” försöker Johan Cullberg, 
professor i psykiatri, och redaktören och förläggaren Björn Sahlin ta 
reda på varför överklassflickan och författarhustrun Märta Söderberg 



blev förklarad sinnessjuk 1909 och togs in på asyl, det vill säga en 
institution för dem som ansågs obotligt sjuka.

För det visar sig tidigt i denna undersökning av gamla journaler och 
brev, att Märtas galopperande galenskap var väldigt vag. Och att den 
sammanföll väldigt väl i tiden med Hjalmars behov av skilsmässa och 
hans relationer med andra kvinnor.

Det Cullberg och Sahlin framför allt visar med sin bok, och det mest 
smärtsamma, är egentligen inte hur Hjalmar gör den undvikande stilen 
till sin superkraft i förhållande till Märta och de tre barnen. Det är i 
stället hur en hel samtid och Märtas egen väletablerade och förmögna 
familj vill få henne ur vägen.

Märta uppfattas av ”fruarna” i sin samtid som en pinsam typ, för 
känslosam, pladdrig. Lisen Bonnier, fru till Söderbergs förläggare, 
kommer en dag hem till den separerade Märta, reumatisk och ensam 
med tre små barn. Lisen Bonnier blir chockad, tycker sig ha sett kaos. 
Det blir starten för Märta Söderbergs livslånga vistelse på olika 
mentalsjukhus.

Lisen Bonniers vittnesmål är avgörande. Men vad var det hon såg? 
Just den scenen, som aldrig mer kan rekonstrueras helt, fastnar jag vid. 
Föreställer mig egna kaosdagar i familjen, och tänker hur mycket 
värre? Lite? Mycket? Eller inte värre än om någon hade kommit en 
vinterkräksjukedag? Rent av bara upprörande för den som i första 
hand sett småbarnsliv som något i grunden skött av tjänstefolk?

Frågan jag som kvinnlig läsare med små barn, men hundra år senare 
naturligtvis ställer mig, är om det hade kunnat vara jag. Om 

kvinnohatet hade kunnat drabba mig så hårt, att jag spärrades in på 
psyket för att jag var jobbig och hade förverkat min betydelse för 
patriarkatet, representerat av min man, min bror och svenskt kulturliv?

Det är mindre av självupptagenhet, och mer för att visa vilken sorts 
händelseförlopp boken skildrar, som jag refererar till mig själv. För 
Johan Cullberg och Björn Sahlin redogör för ett fall som framstår som 
ett fruktansvärt rättsövergrepp.

Författarna har gjort ett strålande jobb i arkiven, och funnit dokument 
som tillsammans ger en levande och skrämmande bild av ett 
människoliv i den svenska litteraturhistoriens marginaler. Men boken 
hade mått bra av en mer bearbetad hantering av materialet, som hade 
kunnat skapa en mer koncentrerad berättelse. Fördelen med den 
stegvisa och generösa redovisningen är att författarna tycks ha 
handskats förutsättningslöst med dokumenten: Märta ska inte 
äreräddas, hon ska få sin diagnos postumt prövad, även om svagheten i 
den första diagnosen nämns redan i inledningen.

Av boken att döma var Märta Abenius Söderberg definitivt inte sjuk 
nog för galenskapsstämpeln, vilket läkare också i hennes egen tid 
konstaterade, men inte gjorde något åt.

Kan det då ha varit något ”annat”, något som kan förlåta Hjalmar 
Söderberg och Lisen Bonnier? Kanske det, kanske var hon väldigt 
instabil. Men man behöver inte vara kvinnosakskvinna för att fatta 
vilket fruktansvärt högt pris Märta Söderberg fick betala för att hon var 
ett besvärligt fruntimmer kring 1900.
Malin Ullgren kultur@dn.se “
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DN 5 nov 2014: 

“ Högt spel av kritiserad pianist

Den kroatiske pianisten Dejan Lazic fick en halvtaskig recension i 
Washington Post 2010. Kritikern tyckte inte att han riktigt tog 
chansen att lägga in en ny växel i Schuberts sonat i b-moll och 
därmed visa styckets mer reflektiva sida.

Eftersom européer nu har möjlighet att få information om sig själva 
borttagen på nätet såg Lazic sin chans att äntligen bli av med den 
nesliga recensionen. När man googlat hans namn har den nämligen 
kommit högt upp. Därför kontaktade han tidningen och bad dem ta 
bort artikeln eftersom den inte, som han uttryckte det, var ”sann”.

Resultatet har nog blivit att ännu fler klickat fram den kritiska 
recensionen.

Det sägs att man ska inte skjuta på pianisten – men frågan är om inte 
pianisten här skjutit sig själv i foten.

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “

DN 6 nov 2014: 
“Björn Wiman: Lägg ner 
kulturdepartementet – för kulturens skull

I Bengt Ohlssons bok ”Margot” berättar den nuvarande 
utrikesministern Margot Wallström om sitt politiska livs största miss
lyckande: perioden som kulturminister 1994–1996. Kanske inte att 
undra på. Wallström inrättade ett system med ”kulturrådgivare”, 
utlokaliserade kulturdepartementet till Karlstad och möttes av massiv 
misstro. ”Ingenting dög riktigt. Allt blev fel. Vad jag än gjorde”, säger 
hon i boken. Botten nåddes under ett tal på Göteborgs filmfestival, där 
en av hennes medarbetare författat ett ambitiöst tal om filmen 
”Lejonkungen”. Det blev dödstyst i lokalen: ”Där stod de svartklädda 
människorna och stirrade på mig.”

Man kan nog föreställa sig många tomma ansikten bland ”de 
svartklädda” också efter gårdagens artikel i DN Kultur, där Wallströms 
efterträdare Alice Bah Kuhnke – äntligen – träder fram och upplyser 
om sina ambitioner på området. Hennes första fyra veckor som kultur- 
och demokratiminister har färgats av kritik, inte minst efter skrala 
prestationer i de få intervjuer hon gjort. Det är förvånande att en så till 
synes receptiv och medialt erfaren person som Alice Bah Kuhnke inte 
inser att DN-artikelns ansamling av floskulösa utfästelser, stundtals 
balanserande på pekoralets brant, ytterligare kommer att få marken att 
gunga under hennes fötter. Det mest häpnadsväckande är påståendet 
att kulturen ska befrämja ett ekologiskt hållbart samhälle – ett förslag 
som nog har större satirisk än politisk potential men som ytterligare 
befäster den instrumentella kultursyn som ministern tidigare har givit 
uttryck för i uttalanden om kulturen som ett ”verktyg” för demokratin.

Men Alice Bah Kuhnke är inte ensam om att ha gjort den nya 
regeringens första fyra veckor till ett fiasko på kulturområdet. 
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Budgetförslaget om de svenska forsknings- och kulturinstituten vid 
Medelhavet var och är på alla sätt ett formidabelt haveri, och även 
turerna kring nedläggningen av svenskundervisningen utomlands och 
den språkvårdande Terminologicentralen tyder på en grundläggande 
oförståelse för humanioras avgörande betydelse i samhällets kretslopp.

Det är också symptomatiskt att dessa betydelsebärande kulturfrågor 
inte administrativt sorterar under kulturdepartementet, utan under 
utbildningsdepartementet och dess minister för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson, som inte heller rosat 
marknaden med sina insatser. Detta i sin tur aktualiserar frågan om 
kulturdepartementets existensberättigande – exempelvis har ju den 
tidigare skol- och kulturministern Bengt Göransson ofta förordat en 
modell där kultur- och utbildningsdepartementen slås samman.

Det är inte bara tvivelsmålen kring de två nya ministrarnas kulturella 
kompetens som gör att det finns skäl att återuppliva denna tanke. 
Samhällets i grunden viktigaste kulturfråga, den om bildningen, avgörs 
exempelvis knappast med några nya stödmiljoner hit och dit, utan med 
en gedigen och genomtänkt skolpolitik. Att kulturfrågorna i dag har ett 
eget departement befrämjar synen på dem som ett särintresse; i stället 
för att göra kulturen till en organisk del av samhället, blir den ett 
verktyg som förväntas tjäna olika ”nyttiga” syften: som demokrati, 
turism, export eller – man tar sig återigen för pannan – ekologi.

Ett sådant sammanslaget departement vore inte bara en logisk följd av 
hur samhället ser ut. Det vore också förtjänt av en minister som – till 
skillnad från de två nuvarande – bottnar i sina sakfrågor och kan 
argumentera kring dem på ett anständigt sätt. Eller åtminstone ser till 
att skaffa sig en vettig talskrivare.

Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se “

DN 6 nov 2014: 

“Det judiska museets digitala minnesarbete

Polin (Museum of the history of Polish jews), det judiska museet i 
Warszawa som invigdes stort i slutet av oktober och som har 
kallats de judiska museernas Louvren, satsar på forskande och 
medskapande aktiviteter som kan engagera människor långt 
utanför Polen.

På sajten Stories of Polin uppmanas människor att dela med sig av 
texter, bilder och ljud anknutna till polsk-judiskhet, och ett antal 
berättelser kommer att väljas ut för att bli del av en utställning 2015 
(www.storiesofpolin.com). Berättelseinsamlingen pågår också genom 
sajten The Polish righteous – recalling forgotten history 
(www.righteous.org.pl), som söker skildringar om människor i Polen 
som hjälpte judar under andra världskriget, en sorts minnesarbete i 
marginalen av den stora berättelsen om hur Polens tusenåriga judiska 
historia närapå tog helt slut efter kriget, då mer än tre miljoner polska 
judar hade dödats.

Timothy Garton Ash skrev nyligen i The Guardian om hur den polsk-
judiska efterkrigshistorien varit så sårig att öppnandet av museet kan 
kallas ”ett litet mirakel”.

Malin Ullgren kultur@dn.se “
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DN 6 nov 2014: 

“ Moderna motpoler. Från kammarmusik 
till gitarrkirurgi

Sound of Stockholm
Medverkande: L’Itinéraire, Finn Loxbo och Re:Bell
Scen: Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. T o m 8/11.

Konserthusens repertoar har mer gemensamt med en säsong av 
zombieserien ”The walking dead” än med utbudet hos mer 
samtidsorienterade kulturinstitutioner. Festivalsatsningar fungerar 
snarare som tillfälliga reservat för musiken som komponeras i dag. 
Fria arrangörsföreningar har svårt att göra sig hörda var för sig och 
därför har årligen återkommande festivalen Sound of Stockholm blivit 
en viktig sambandscentral för en genre som sällan bryter sig igenom 
den klassiska musikvärldens museala barriärer.

Sound of Stockholm har ambitionen att låta experimentellt och 
publikvänligt gå hand i hand samt bjuda på det bästa av sådant som 
publiken inte visste om att det fanns. Festivalprogrammet spänner 
således från nyskriven kammarmusik till klubbkvällar. Ett utbud som 
också ger Stockholmspubliken en sällsynt möjlighet att möta det 
internationella nutida musiklivet.

Tisdagens invigningskonsert toppades med franska 
spektralmusikspecialisterna L’Itinéraire, vars repertoar kretsar kring 
det estetiska förhållningssätt där struktur och ljud är överordnat 
melodier. En icke-figurativ, men ofrånkomligen ändå associativ musik 
som drogs till sin spets i spektralgurun Gérard Griseys 80-talsstycke 

”Talea ou la machine et les herbes folles” (tonsättaren själv talar om 
ogräs i maskineriet) och Berlinbaserade italienskan Clara Iannottas 
Limun för violin, viola och två bladvändare.

L’Itinéraire hade undanbett sig applåder mellan verken för att hinna 
med så mycket musik som möjligt på en timme. Generöst tänkt, men 
att styckena spelades i ett svep gjorde det svårt att landa i varje enskilt 
verk. De föreläsningsreferat av spektralmusikens tongivande namn 
som ramade in den futuristiskt fräsiga bullerromantiken i Joakim 
Sandgrens nyskrivna ”Points caractéristiques” gav viss vägledning. 
Och under uruppförandet av den serbiske tonsättaren Djuro Zivkovics 
”Night music” kunde man om inte annat klänga sig fast vid en skev 
salongsflygel i fonden.

Men ska man locka snarare än avskräcka en ny publik till ny musik 
behöver man nog ändå jobba lite mer på presentationen. Det här 
klangutforskande soundet blir lätt lite för sterilt utan ett förklarande 
sammanhang inte minst när verkkommentarer saknas i programbladet.

Sammantaget gav kvällens upplägg ändå en bra bild av att nutida 
konstmusik är ett brett begrepp. Finn Loxbos fascinerande gitarrkirurgi 
i foajén torde ha tillgodosett behovet hos lusläsaren av 
experimentmusiktidningen The Wire.

Därefter blev konstellationen Re:Bells inkluderande konsert en 
ypperlig motpol till L’Itinéraires introspektiva inledning. Duon there 
are no more four seasons (George Kentros, violin och Mattias 
Petersson, liveelektronik) har tidigare dekonstruerat musik av såväl 
Vivaldi som Biber och nu stod Bellman på tur. Tillsammans med 
poeten Daniel Boyacioglu och sångerskan Qarin Wikström monterade 



de isär Fredmans epistlar och satte ihop dem till samtida betraktelser 
över dagens orättvisor och rasism samt naturligtvis en hel del vin. Det 
blev en suverän tillämpning av moderna speltekniker, spoken word 
och strömförande elektronik med både estetisk och politisk relevans.

Johanna Paulsson musik@dn.se

Sound of Stockholm.

Festivalen pågår till och med lördag den 8 november med ett varierat 
utbud av konserter och seminarier.

I kväll, torsdag, kan man uppleva Natasha Barretts tredimensionella 
ljuddramer på Audiorama och vokalsolisten Ute Wassermanns ljus- 
och röstperformace på Kulturhuset Stadsteatern.

På fredag spelar Stockholms Nya Kammarorkester (SNYKO) musik 
av fjolårets Polarpristagare Kaija Saariaho och uruppför bland annat 
”A dragon kiss always ends in ashes” av Jonas Valfridsson. Senare 
uppträder laptopartisterna The Lappetites, Hildur Gudnadóttir och 
Fennesz på Fylkingen. “

DN 7 nov 2014: 
“  Den svenska kärleken

Står välfärdsstaten i vägen för verklig medmänsklighet? Nu 
behöver vi inte undra längre.

Är svensken människa? Det är titeln på historikerna Henrik Berggrens 
och Lars Trägårdhs bok från 2006. Den handlar om den särpräglade 
svenska (och nordiska) formen av individualism. Den starka relationen 
mellan individen och staten gör människor oberoende av varandra för 
sin försörjning och för möjligheten att realisera livsdrömmar. 
Utbildningen är avgiftsfri, vård och äldreomsorg ordnar staten, 
skyddsnäten är offentliga, särbeskattning och utbyggd barnomsorg har 
gjort kvinnorna ekonomiskt oberoende.

Den moraliska underbyggnaden är en idé om att äkta kärlek kräver 
frivillighet. Vi blir fria att älska vem vi vill, och sluta älska när vi vill, 
genom bandet till staten.

Politiska partier och rörelser som utmålar statsmakten som något 
som begränsar människors frihet, har svårt att vinna gehör. De som 
lånar retorik från amerikansk libertarianism eller konservatism utgår, 
felaktigt, från att det finns ett latent missnöje med staten som 
institution i de breda folklagren. Moderaternas framgångssaga 
möjliggjordes av insikten att en majoritet av svenskarna är villiga att 
betala ett högt pris för sin alldeles speciella form av frihet.

Det finns mycket att vara stolt över i våra nordiska länder. Men går vi 
inte samtidigt miste om något väsentligt? Den svala tillit som svenskar 
hyser till varandra och till offentliga institutioner må ge oss ett prydligt 
och välfungerande samhälle – men hur är det med sådant som 
gemenskap och medmänsklighet? Stämmer teorin om kärlek: blir den 
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verkligen mer högkvalitativ mellan människor som har 
självförverkligande som mål och ledstjärna?

Och hur är det egentligen med mångfalden och valmöjligheterna? På 
ytan finns det tusentals val att göra, många kopplade till konsumtion. 
Men är inte väldigt mycket också ganska likriktat? Statskyrkan ersattes 
av Public service som nu har ersatts av ett fåtal streamingtjänster. 
Utrymmet för variation inom utbildningsväsendet är litet. Förslaget om 
att inrätta statliga imamutbildningar är symtomatiskt.

På ett seminarium på Ersta Sköndals högskola i onsdags 
presenterades en ny bok, ”Between the State and the Eucharist”. Det är 
en antologi och ett slags dialog mellan å ena sidan den amerikanske 
teologen William T Cavanaugh, å andra sidan en lång rad svenska 
teologer och, katten bland hermeliner, Lars Trägårdh.

Cavanaugh är katolik och föga förvånande inte särskilt förtjust i den 
moderna välfärdsstaten som han menar är ett stort hinder för ett liv i 
självutgivande gemenskap människor emellan. I sitt anförande pratade 
han bland annat om välgörenhet. Detta fenomen har vi i stort sett 
avskaffat i Sverige. Människor ska inte behöva stå med mössan i hand 
och be om allmosor. Genom att gåvorna kommer från staten står 
mottagaren inte i tacksamhetsskuld till någon enskild person eller 
organisation och är därför, enligt den svenska logiken, fortfarande fri.

Men Cavanaugh påpekade att ett minst lika starkt motiv till att 
minimera utrymmet för välgörenhet är att ”givaren” slipper utsätta sig 
för det jobbiga, emotionellt utmanande mötet med en utblottad 
medmänniska. Jag betalar skatt och undgår därför att se den 
hjälpsökande i ögonen, behöver inte veta något om hennes 
livssituation, om barn, sorger eller glädjeämnen, jag behöver sällan 
känna lukten av misär. Det finns socialsekreterare och fältassistenter 
som får betalt för sådant.

Svensken är fri, berömmer sig av att vara solidarisk, men som de 
flesta andra är hon också bekväm.

Så vad händer nu, när den bekväme svensken inte kan undgå anblicken 
av uppenbar misär? Tiggarna sitter överallt. De hukar vid husväggarna 
och breder ut sina sovsäckar på trottoarerna, till och med i städernas 
finaste kvarter. Det omfördelande system som gör oss fria att slippa ge 
och ta emot gåvor från varandra omfattar inte dessa människor.

Lars Trägårdh gick så långt som att säga att de utländska tiggarna är en 
”game-changer”, ett fenomen som får fundamentet i vår 
samhällsmodell att gunga. Ingen kommer undan åsynen av 
fattigdomen.

En del klamrar sig fast vid hoppet om att dessa människor bara är lata 
och inte vill göra rätt för sig. Obehaget skapar hos somliga hat och 
förakt som resulterar i okvädningsord och handgripligheter. Andra 
köper sig tillfällig samvetsfrid genom att le och kanske ge en tia. 
Många tänker i systemtermer och kommer till slutsatsen att allmosor 
bara cementerar problemet. En och annan försöker inleda samtal, så 
gott det går, och funderar ut sätt att underlätta livet för killen som sitter 
utanför Ica-butiken varje dag. Vi reagerar olika men ingen kommer 
undan reflektionen.

Svaret på den inledande frågan är förstås: Ja, svensken är människa. 
Men nästa fråga är: Kan svensken också bli medmänniska?

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 7 nov 2014: 

“ FRA:s system sårbart för dataintrång

Försvarets radioanstalt (FRA) har en allvarlig säkerhetslucka som 
gör att utomstående skulle kunna hacka sig in hos myndighe-
ten. ”Det är naturligtvis pinsamt”, säger FRA:s talesperson när 
Dagens Nyheter konfronterar myndigheten med uppgifterna.DN 
har testat IT-säkerheten hos myndigheter och storföretag. Nästan 
varannan, till exempel Luftfartsverket, domstolarna och Swed-
bank, slarvar med viktiga säkerhetsuppdateringar.

Försvarets radioanstalt (FRA) arbetar under sträng sekretess med 
signalspaning, underrättelseinformation och IT-säkerhetsfrågor i 
Sverige. DN kan i dag avslöja att FRA har en sårbarhet i sitt system 
som skulle kunna utnyttjas för dataintrång.

Det handlar om datorprogrammet Flash som i grunden håller hög 
säkerhet om det hanteras på rätt sätt. Gamla versioner har däremot ofta 
sårbarheter som enkelt kan utnyttjas av hackare för att ta över datorn.

När DN gör ett stickprov hos FRA visar det sig att det finns ett 
säkerhetshål, via en gammal version av Flash, som gör att det med stor 
sannolikhet skulle gå att hacka sig in i myndighetens datornätverk.

Det finns till och med färdiga exempel och program på internet, så 
kallade ”exploits”, som kan utföra attacken.

– Det är naturligtvis pinsamt i och med att vi håller på med IT-säkerhet 
själva – och ändå har sårbarheter. Det visar också hur svårt det är. Har 

man ganska många datorer, så måste man ständigt hålla dem 
uppdaterade. Det är både en kostnad och resurskrävande, säger Fredrik 
Wallin, talesperson på FRA.

DN har genomfört ett säkerhetstest hos landets kommuner, landsting, 
myndigheter och de 50 största företagen. Vi bad dem fylla i en 
webbenkät om IT-säkerhet – och på samma hemsida kunde vi 
samtidigt kontrollera vilken version datorerna hade av programmen 
Flash och Java.

DN:s webbenkät skickades till FRA:s centrala mejladress och till 
informationschefen. Enkätsidan besöktes fem gånger. Det är ett av 
dessa besök som har gjorts från en dator som har en gammal version 
av programmet och som står på myndigheten.

Via enkätsidan tog DN endast reda på uppgifter om vilka versioner av 
program som fanns installerade i webbläsaren, vilket är lagligt. Men 
vår bedömning är att det relativt enkelt skulle gå att via sidan plantera 
en ”exploit” hos den besökande datorn.

Det finns ju färdiga skript på hur man hackar sig in i datorn och 
nätverket. Vad skulle det få för konsekvenser hos er om det sker?

– Förhoppningsvis inte alltför stora. Vår kärnverksamhet har vi på helt 
avskilda nätverk som inte har någon som helst koppling till internet. 
Men det är ju ändå inte alls särskilt bra att ha en sårbarhet. Någon 
informationsförlust bör inte kunna ske, men det skulle kanske gå att 
förstöra saker, säger Fredrik Wallin.



FRA ska se över sin säkerhet och uppdatera datorerna för att 
säkerställa att det inte finns någon sårbarhet.

Gamla Java- och Flashversioner är en av de vanligaste sårbarheterna 
som utnyttjas i samband med dataintrång, enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

Hur svårt det är att utnyttja bristerna beror på vilka övriga 
säkerhetsåtgärder som har vidtagits, till exempel brandvägg och 
antivirusprogram.

Leif Nixon är IT-säkerhetsexpert vid Linköpings universitet. Hans 
bedömning är att högkvalificerade hackare – till exempel hos utländs
ka underrättelsetjänster – förmodligen skulle kunna kringgå sådana 
säkerhetsåtgärder.

DN:s genomgång visar att det finns ett utbrett slarv med 
säkerhetsuppdateringar. 119 av 262 myndigheter som deltog i DN:s 
test – alltså 45 procent – hade versioner av antingen Flash eller Java 
som var mer än ett halvår gamla. Sedan dess har allvarliga sårbarheter 
avslöjats i programmen som skulle kunna användas för att kapa datorn. 
En stor del av myndigheterna har ännu äldre versioner än så.

Några exempel på myndigheter som har gamla versioner är Boverket, 
Skatteverket och Luftfartsverket. I stort sett alla tingsrätter och 
hovrätter har gamla versioner av Java – med flera kända 
säkerhetsluckor. Domstolsverket, som ansvarar för IT-säkerhetsfrågor 
hos domstolarna, känner till problemen. Orsaken till att det ser ut så är 
att deras diarieprogram inte fungerar hos de senaste versionerna av 
Java, enligt Håkan Sonesson, informationssäkerhetschef på 

myndigheten.

– Vi har vidtagit andra åtgärder för att skydda oss. Vi har bland annat 
olika säkerhetsprodukter som tittar på webb- och mejltrafik som 
känner till de ”exploits” som finns. Jag känner mig ganska trygg.

Men det måste väl ändå vara säkrare med en ny version av Java? 
Det är ju inte bra att ha sårbara versioner.

– Absolut. Vi påtalar hela tiden att vi måste uppdatera Javaversionerna. 
Det är inget snack om att det är bättre att ha ”up to date”. Egentligen 
ska man nog inte köra Java över huvud taget om man ska vara riktigt 
säker. Java är inte en säker plattform att jobba utifrån.

Men ändå använder ni det?

– Ja, för vårt målsystem är baserat på Java. Det är något vi tittar vidare 
på nu.

105 av 223 kommuner och landsting som deltog i testet har gamla 
versioner av antingen Java eller Flash.

DN testade även hos de 50 största företagen, baserat på omsättning. 32 
av dem deltog – och hälften hade gamla versioner av programmen. 
Bland de berörda finns Swedbank och Handelsbanken. Båda banker 
säger sig vara medvetna om problemen. Företagen har också vidtagit 
andra säkerhetsåtgärder för att försöka upptäcka och stoppa 
intrångsförsök.



– Vi kommer att göra några åtgärder nu på kort sikt för att minimera 
hålet. Sedan kommer vi att täppa till det helt. Man kan säga att det är 
tack vare att ni nu uppmärksammar oss på det. Oavsett vilken bank 
man pratar om är förtroendet för IT-säkerheten oerhört viktig. Men det 
är också viktigt att komma ihåg att det här säkerhetshålet inte innebär 
att kundernas pengar är i fara, säger Claes Warrén, presskontakt på 
Swedbank.

Johan Wallqvist, presschef på Handelsbanken, säger:

– Den dator som DN mejlade till hade inte Java fullt uppdaterat under 
ett kort ögonblick, men vi har sedan länge vidtagit relevanta 
skyddsåtgärder mot det. Från den datorn går det för övrigt inte att 
komma åt känslig information i banken.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Fakta.
Så skyddar du dig

Se till att hålla dina versioner av Java och Flash uppdaterade. Det 
gäller oavsett vilket operativsystem du använder.

På https://browsercheck.qualys.com/?scan_type=js finns ett bra 
verktyg för att skanna webbläsaren för säkerhetsrisker.

Java går att ladda ned på: www.java.com/sv/download

Flash går att ladda ned på: get.adobe.com/se/flashplayer

Fakta. Ordlista

Exploit: Är ett program som används för att utnyttja en bugg eller 
sårbarhet i ett annat program. Det skulle kunna vara i ont syfte för att 
stjäla information, men även för att säkerhetstesta ett system.

Flash: Heter egentligen Adobe Flash Player och är ett program som 
kan användas i webbläsaren för att göra snygg grafik eller spela upp 
filmer och ljud.

Java: Är också ett program som kan användas i webbläsaren. Java är 
en teknik som används för att utveckla till exempel spel, interaktiva 
kartor och onlineutbildningar.

Fakta.
Så gjorde vi granskningen

DN skickade ett mejl till alla landets kommuner, landsting, statliga 
myndigheter och de femtio största företagen, baserat på omsättning. I 
mejlet uppmanade vi dem att gå in på en länk till en webbenkät om IT-
säkerhetsfrågor.

På hemsidan med enkäten kontrollerade vi även vilka versioner av 
Flash och Java som datorerna hade. Detta är uppgifter som 
webbläsaren ger ut – och som vanligtvis ingår i de flesta 
statistikverktyg.”
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“ Dags att ligga steget före med IT-
säkerheten

Indicierna är överväldigande för att Sverige har allvarliga 
problem med sin IT-säkerhet. När inte ens FRA och Swedbank 
kan hålla garden uppe är det dags att fråga sig om inte ansvaret 
för säkerheten borde organiseras om.

Analys
När DN:s Kristoffer Örstadius testar IT-säkerheten hos myndigheter, 
kommuner, landsting och storföretag upptäcker han att nästan 
varannan slarvat med viktiga säkerhetsuppdateringar.

Bland myndigheterna finns Försvarets radioanstalt, FRA. Den sysslar 
inte bara med signalspaning utan också med IT-säkerhet.

Bristen på FRA har av allt att döma inte öppnat signalspaningen för 
intrång, utan mindre känsliga datasystem. Men den ger ändå en 
blixtbelysning av problemet. FRA är en av myndigheterna som 
aspirerat på att få ta ansvar för samhällets IT-säkerhet om riks- dagen 
beslutar att organisera om den.

DN har den gångna veckan rapporterat om ett vattenkraftverk som 
ligger öppet att styra via internet, vanliga modem och webbkameror 
som är lätta att ta kontroll över och polismyndigheter som inte tar IT-
brotten på allvar.

Bilden bekräftas av en rapport från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, som undersökt 300 myndigheters IT-säkerhet. 
MSB fann en rad brister. Två tredjedelar av myndigheterna saknade till 

exempel planering för hur de ska hantera stora IT-avbrott.

Bristerna är allvarliga för att de berör så många områden:

Den personliga integriteten, som när två personer 2012 tog sig in i en 
av Skatteverkets databaser och lade beslag på uppgifter om tusentals 
personer med skyddad identitet.

Ekonomin, när företag får idéer och patent stulna efter IT-intrång. 
Bankernas trovärdighet kan hotas om de inte kan upprätthålla säker
heten.

Samhällets säkerhet när riskerna för terrorbrott och cyberkrigföring 
ökar. Utländska underrättelsetjänster gör också dataintrång och 
bedriver företagsspionage.

Utvecklingen mot en alltmer uppkopplad värld, där allt från 
pacemakers till drönare drivs via IT-system, går allt snabbare.

För tio år sedan fanns 500 miljoner uppkopplade internetenheter. I 
dag, 2014, är siffran uppe i åtta miljarder, enligt en färsk rapport från 
Kansliet för strategisk analys på utrikesdepartementet. År 2025 spås 
minst 50 miljarder sådana enheter.

Det räcker alltså inte för regering och riksdag att lösa dagens problem, 
det gäller att ligga före utvecklingen. I dag har ingen myndighet samlat 
ansvar för samhällets IT-säkerhet, även om MSB ska stödja och 
samordna arbetet. Många har efterlyst en omorganisation med ett 
tydligt ansvar.

Räkna med att den debatten kommer att växa med problemen.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“ Popens framtidsman på svensk mark

Brittiske artisten Kindness blandar gränslöst funk, r&b och disko. 
Nu har han hittat en perfekt samarbetspartner i Robyn. Efter 
inspelningen av videon till deras första låt väntar fler samarbeten 
framöver.

Bakom artistnamnet Kindness döljer sig brittiske Adam Bainbridge. 
Han debuterade för två år sedan med sitt bejublade indiediscoalbum 
”World, you need a change of mind”. När han nu släppt sitt andra – 
”Otherness” – är ljudlandskapet friare och stilinfluenserna globala och 
bland de medverkande finns Robyn, Kelela och Blood Orange. DN:s 
kritiker Nicholas Ringskog Ferrada-Noli förutsäger i sin betyg-5-
recension att skivan rent av ”pekar ut framtiden för modern 
popmusik”.

Att den sällsynt långsmale mannen, som denna oktoberdag sitter och 
dricker snutkaffe i ett fik invid Hammarbyvägens industrilängor, är 
popens framtid torde få av byggjobbarna ana. Ändå befinner vi oss på 
Adam Bainbridges tillfälliga arbetsplats. I källaren intill ligger studion 
där videon till albumlåten ”Who do you love” just filmas.

– Jag tror att videon blir en intensiv upplevelse som delvis fångar de 
känslor och stämningar låten rymmer. En video kan fungera så, säger 
han.

Ambitionen bakom pop-videon är att fånga släkt och kära vänner i en 
serie porträtt. Teamet har varit i London och filmat hans närmaste. Nu 

är det dags för den inre kretsen i Sverige, som Robyn och hennes far 
och 97-åriga mormor.

Bainbridge har känt Robyn i snart två år. De möttes efter att hon 
avslutat en lång turné och ”sökte en ny väg in i musiken, något mer 
tillbakalutat och inte så precist”, säger han. De stämde träff i New 
York för att kunna gå och se det minimalistiska postpunk/funk-bandet 
ESG spela i staden och sedan dess har de arbetat ihop. De har mer 
musik på gång, antagligen konserter också. Han kallar deras 
kompabilitet magnetisk.

– Robyn är verkligen ett specialfall, hon har en sådan drivkraft och 
talang att det är väldigt givande att jobba med henne.

Han återkommer till den särskilda och rörande melankoli som finns i 
all hennes musik.

– Oavsett hur snabba uptempolåtar hon gör så rymmer de alltid en 
sorg, precis som i gamla Motownlåtar. Det är så fascinerande att hon 
med sin röst kan förmedla det samtidigt som musiken låter ’unf unf 
unf’, konstaterar Bainbridge och illustrerar hårda dansbeats med båda 
nävarna i luften.

Din musik har sköra ramar, du skapar snarare ljudlandskap än 
rätlinjiga popkompositioner.

– Jo, jag gillar idén med musikalisk precision, men inte på bekostnad 
av en låts emotionella kärna. Det irrationella, kaos och oljud, speglar 
ju människor bättre än det exakta för vi är inte så perfekta, säger han.



– För mig handlar musik alltid om hur man mår. Jag dras till låtar som 
är berikande eller utmanande, intensiva. Jag gillar också trashiga 
pophits som alla andra, men försöker att bara lyssna på sådant i bilen.

Hur skulle du beskriva utvecklingen från din debutskiva till nya 
”Otherness”?

– Första albumet kanske kan ses som mindre ärligt eller inte lika väl 
genomfört som det här, men det var jag just då och inget jag tänkte 
upprepa. Jag kan inte kritisera något som jag var stolt för då. Samma 
sak gäller det här albumet, det beskriver vad jag lyssnar på och hur jag 
mår just nu. Friheten att gå vidare är viktig för mig.

Gå vidare är verkligen ingen självklarhet för alla artister, väldigt 
få lyckas skapa genuint nya uttryck och undvika upprepning.

– Så är det, men genom att förändra sitt uttryck blir man ju inte heller 
synonym med ett sound, låst. Ingen vet vad jag är för slags artist, inte 
ens jag vet det och det är jag väldigt nöjd med, understryker han och 
berömmer sedan hur Beyoncé – ”den regerande olympiska 
popchampionen” vågade göra oväntade stilval på sitt senaste album.

– Björk är ett annat bra exempel på hur det faktiskt går att ständigt 
förändras och vara intressant, men ändå skapa en enorm låtkatalog och 
behålla en stor del av de gamla fansen.

Guardian har skrivit att du borde föräras en doktorstitel i pop för 
din besatthet av att gräva i både dåtida och nutida musik. Hur 
förhåller du dig till nostalgi?

– Jag tänker en hel del på det, men känner man sig säker på det man 
gör så är man inte heller rädd för att använda grepp eller sound från 
musikhistorien om de är spännande, om man hör någon som spelar 
bas som James Jamerson till exempel. Jag föddes i skarven mellan den 
helanaloga och helt digitala musiken och tror att jag kan ta bra bitar 
från båda de världarna.

Adam Bainbridge jämför sin inställning med hur regissören Martin 
Scorsese fortsätter att använda 35-millimetersfilm i väntan på att han 
ska bli lika imponerad av de digitala filmkamerornas korn och 
upplösning.

– Det som är bra är bra, jag vill inte låsa mig i något avseende.

Du har regisserat åt bland annat Grizzly Bear och Blood Orange 
och verkar också se videofilm som ett uttrycksmedel jäm- ställt 
instrumenten och studiotekniken.

– Jo, för mig kan en video till en låt vara ett sätt att låta människor ta 
in musik på ett större och mer omfattande sätt. Jag var på en av Kate 
Bushs spelningar i London nyligen och hon använde enorma visuella 
element på scen, flygande helikoptrar och annan rörlig rekvisita, och 
även om det just då kunde uppfattas som väldigt teatralt så upptäckte 
jag dagen efter när jag lyssnade på några av hennes skivor att jag 
bättre förstod vad hon ville uttrycka på dem.

Vad händer med ditt Kindnessprojekt härnäst?



– Ny musik. Jag har redan börjat med det ihop med Robyn. Och så 
turnerar jag nästa år, men hur mycket vet jag inte. Jag är lika envis i 
min uppfattning om hur konserterna ska vara som när det gäller 
skivorna, jag gillar precision.

Georg Cederskog georg.cederskog@dn.se

Kindness har kusiner i Halmstad

Bakgrund: Adam Bainbridge har en farbror och tre kusiner i 
Halmstad, lyssnar på Jam City, bor i Geneve och har studerat musik på 
Philadelphia Institute for Advanced Study. Han gillar go go-musiken 
från Washington DC och tycker att Nick Cave borde lyssna på lika 
gotiska Three 6 Mafia och att alla Joni Mitchell-fan borde kolla upp 
Gil Scott-Heron.

Adam Bainbridge om …

… pianisten och låtskrivaren Jan Johanssons klassiska album ”Jazz på 
svenska”: ”Jag visste inget om Johansson eller hur berömd den skivan 
är i Sverige, holy shit vad bra den är, den här blandning av folkmusik 
och jazz spelad så melodiskt och känsligt – och smärtsamt 
melankoliskt. Jan Johansson är odödlig genom det albumet.” 

… skillnaderna på det amerikanska och brittiska musikklimatet: ”I 
England har det bland musiker alltid funnits en passion och kunskap 
kring den amerikanska musikhistorien, men samtidigt en ångest för att 
det skulle vara olämpligt att låna från utlandet. Vi britter är ofta alltför 
konservativa, men min publik finns i lika hög grad i USA så det 
påverkar inte mig så mycket.”

DN 8 nov 2014: 

“ Oförsvarlig aningslöshet

DN har i en serie artiklar påvisat närmast genanta svagheter inom IT-
säkerheten hos en rad offentliga verksamheter. Att det går att hacka sig 
in till en så hemlig verksamhet som FRA är båda oförsvarligt och 
svårsmält. Den sårbarheten, och andra, måste byggas bort.

Granskningen visar också hur valhänt polisen hanterar brottslighet på 
nätet. Av dryga 2 000 anmälda brott från tre månader förra året, med 
undantag för personer som olovligen misstänks ha sökt i register på sitt 
eget namn, är det bara två som hittills lett till fällande dom (DN 5/11).

Siffrorna är anmärkningsvärda, men är det någon som blir förvånad? 
När förstoringsglaset tas fram så brukar det se ut så här. 
Bostadsinbrott, bidragsbrott, våldtäkter – ja, var man än tittar så är 
polisens statistik för det mesta beklämmande.

På senare tid har flera medier noterat hur kränkningar, förtal och hot på 
nätet hanterats som om brotten sker i ett annat universum.

Den fråga man ställer sig är i vilken mån det är ointresse, 
kompetensbrist eller prioriteringsproblem som förklarar de dystra 
siffrorna. Sannolikt finns ett inslag av allt detta. DN:s avslöjande om 
att flera poliser som är satta att utreda IT-brottslighet inte förstår vad 
en IP-adress är blottlägger en stor kunskapslucka. Ulrika Sundling, 
från Rikspolisstyrelsen, säger till DN: ”Vi måste börja ta IT-
brottslighet på allvar.” Det är ett svar som man möjligen hade kunnat 
förstå om det yppats under 90-talet. Men nu? Datorerna har funnits i 
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svenskarnas hem i ett par decennier. Och nu tycker polisen att det kan 
vara dags att börja lära sig.

Svaret visar också hur polisen arbetar i en annan verklighet än den 
som medborgarna befinner sig i. Man gör som man alltid gjort utan 
hänsyn till att världen förändras. Med en egen systematisk utvärdering 
hade polisen inte behövt vänta 20 år för att komma till insikt om att 
man inte mäktar med denna typ av utredningar. Om det funnits en 
fungerande kvalitetsgranskning hade polisen långt tidigare förstått att 
något måste göras. Och sedan kunnat fundera på om detta något är att 
anordna fler och bättre generella utbildningsinsatser. Eller att rekrytera 
och organisera utredningsarbetet kring fler specialister.

I det rättsliga tomrum som uppdagats under årens lopp (av bland 
annat ”Uppdrag granskning”) börjar nu fler utomstående aktörer träda 
in. Det är ett steg mot en privatisering av rättsväsendet, vilket inget 
politiskt parti offentligt förespråkar. För den enskilde är det en 
möjlighet att äntligen få upprättelse. Och därför förstås en välkommen 
förändring.

DN har tidigare skrivit om Juridikinstitutet, som under ledning av 
professor Mårten Schultz på ideell basis arbetar mot kränkningar på 
nätet. Nu har också stiftelsen Tryggare Sverige klivit in på banan.

I samarbete med ett försäkringsbolag erbjuds enskilda att teckna ett 
avtal som ger juridisk och praktisk hjälp för den som utsätts för 
kränkningar, hot eller identitetskapning.

Utmärkt. Men, som sagt, samtidigt ett kvitto på att polisen har lämnat 
walkover.

Skuggan faller inte enbart över polisen utan också över de 
justitieministrar, av skiftande kulör, som missat att definiera vad 
myndigheten ska ägna sig åt. Regleringsbreven brukar kunna 
summeras med att allting ska prioriteras, analyseras och 
dokumenteras.

Men att prioritera är inte bara att välja. Det är också att välja bort. 
Polisens oförmåga att sköta sitt uppdrag måste ses i ljuset av 
justitiedepartementets oförmåga att sköta sitt.

Skatt kan till viss del ses som en försäkringspremie. Medborgarna 
avstår en del av sina inkomster mot ett löfte att få sjukvård när de blir 
sjuka och hjälp från polisen när de utsätts för brott. Ett 
försäkringsbolag som vägrar betala ut ersättning, trots att alla villkor är 
uppfyllda, tar en rättslig risk. Det gör också den medborgare som 
undanhåller skatt.

Den polismyndighet som undanhåller hjälp tar däremot inga risker. I 
stället kan man agera som att man tagits på sängen, inte haft någon 
aning om hur illa det var ställt och utlova bot och bättring. Ingen 
rikspolischef, ingen länspolismästare, ingen justitieminister behöver 
avgå, nästan oavsett vilka brister som uppmärksammas.

Det är också genant.

Dn 8/11 2014 “



DN 8 nov 2014: 

“Väljarna har rätt att få besked

Det går givetvis att läsa Britta Svensson redogörelse om svårigheterna 
att få en intervju med kulturministern som personligt gnäll (Expressen 
6/11). Men det vore galet. Två minuter på telefon, frågorna i förväg 
och ett ”kontrollbehov som närmar sig det groteska” var det som Alice 
Bah Kuhnke hade att erbjuda.

Journalister äger inte politikerna. Också en regeringsmedlem måste 
kunna säga nej när snudd på hela arbetstiden går åt till att mata 
medierna. Men kulturministern har varit sparsam med sin medverkan i 
alla medier.

Alice Bah Kuhnke är också demokratiminister. Och av en 
demokratiminister borde man kunna förvänta sig att hon förstår att 
medborgarna har rätt att få reda på hur ett statsråd ämnar använda sitt 
mandat och våra skattepengar. Journalisterna är en länk mellan 
regering och väljare. Därför är demokratiministerns mediehantering en 
demokratifråga.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 8 nov 2014: 
“ Ministern vill tydliggöra ansvaret för IT-
säkerhet

Efter DN:s avslöjanden vill ansvarig minister nu införa en 
rapporteringsskyldighet i Sverige för IT-säkerhetsincidenter.”Vi 
måste också tydliggöra vilka myndigheter som har ansvaret”, 
säger inrikesminister Anders Ygeman.Artikelserien ”Det sårbara 
digitala samhället” har väckt starka reaktioner.

I åtta delar har Dagens Nyheter granskat hur myndigheter och företag 
sköter sin och privatpersoners IT-säkerhet.

Det har bland annat handlat om sårbarheter hos FRA, polishus och 
vattenkraftverk – men även om hundratals webbkameror och skrivare 
som är exponerade mot internet.

– Det är en bra och viktig granskning. Det är också en rätt 
skrämmande granskning. Den visar på luckor i IT-säkerheten på ett 
antal olika områden där samhället inte är tillräckligt starkt. Flera av de 
saker som DN har rapporterat om är sådant som man önskar att 
antingen enskilda företag eller samhällsinstitutioner hade 
uppmärksammat, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Han har ansvar för IT-säkerhetsfrågor i regeringen. Efter DN:s artiklar 
vill han nu införa en lagändring som gör att organisationer blir 
skyldiga att meddela staten om IT-säkerhetshändelser.

– Vi behöver en obligatorisk incidentrapportering. Det är något som 
jag vill införa, säger Anders Ygeman.
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För vilka ska den vara obligatorisk?

– Det är en bra fråga. Vi får återkomma till det.

Hur ska den se ut?

– Det är lite för tidigt att säga. Exakt hur den ska se ut kommer jag inte 
att kunna svara på i dag. Comhem-exemplet visar till exempel att de 
har haft vetskap om bristerna utan att ha åtgärdat dem.

System med obligatorisk IT-incidentrapportering finns redan i flera 
andra länder – bland andra USA, Tyskland, Nederländerna och Norge. 
Enligt Anders Ygeman kräver införandet en lagändring.

Avslöjandet om att Comhem i 14 månader har känt till ett allvarligt 
säkerhetsproblem i sina modem visar sig i högsta grad beröra 
ministern själv.

– Jag är Comhem-kund och jag är nästan säker på att jag är en av dem 
som har det aktuella modemet. Det här är naturligtvis oacceptabelt. De 
säljer en osäker produkt och har inte levt upp till det som 
konsumenterna förväntar sig. De måste göra sin produkt säker. 
Tillsynen över företagen måste bli bättre.

DN:s artikelserie har väckt starka reaktioner. Över 900 mejl har 
kommit in till redaktionen och flera debattörer säger att situationen 
med IT-säkerheten är oroväckande.

– Det har rört upp en massa slam och rök, säger Robert Malmgren, IT-
säkerhetsexpert med inriktning på samhällskritiska industrisystem.

Efter DN:s artiklar har Post- och telestyrelsen (PTS) inlett tillsyns
ärenden mot Bredbandsbolaget och Comhem. Myndigheten ska även 
göra en bred granskning av hela branschen.

Anders Ygeman pekar på att man måste tydliggöra vilka 
myndigheter som har ansvaret för IT-säkerhetsfrågor i Sverige. I dag 
är ansvaret fördelat på ett stort antal myndigheter – bland annat FRA, 
Försvarsmakten, PTS, Säpo och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.

– Man skymtar i DN-rapporteringen att det inte är kristallklart var 
gränsdragningen ligger. Vi måste utreda det. I vilken form vi vill 
utreda det – om vi tillsätter en helt ny utredning eller gör den här på 
departementet – det måste vi få arbeta lite mer med. Men vi måste 
verkligen arbeta med att tydliggöra vilka myndigheter som har 
ansvaret, säger Anders Ygeman.

Om ett par veckor kommer Riksrevisionen med en granskning om 
IT-säkerhet inom svensk statsförvaltning.

Dessutom har Erik Wennerström, generaldirektör på 
Brottsförebyggande rådet, under knappt ett års tid haft ett uppdrag av 
regeringen att utreda samhällets informationssäkerhetsarbete.

Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet, hoppas att de skärpta 
straffen för dataintrång som infördes nyligen kan få långsiktig effekt.

– Det är en signal om hur man ser på det hela. Jag tror också det är 
viktigt att myndigheter har IT-säkerhetsansvariga som håller ihop. Jag 
tror inte på ett organ som löser allt. På olika institutioner måste man ha 
med sig det här tänkandet, säger Beatrice Ask.



Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

1. Vad tycker du om DN:s granskning? 2. Vad föreslår du för 
åtgärder för att höja IT-säkerheten i Sverige?

Fredrik Wallin, talesperson, FRA

– Det är jättebra att det här granskas. Vi håller själva på att prata om 
informationssäkerhet i olika sammanhang. Det är väldigt bra att man 
lyfter upp det och påtalar vilka brister som finns.

– När det gäller privatpersoner tror jag att det är svårt att få konkret 
och bra information om vad man själv kan göra. Man skulle behöva 
enkla och påtagliga råd. Inom den offentliga sektorn har Sverige 
ganska bra teknisk kompetens på området, men varje myndighet har 
sin bit. Det skulle nog behövas bättre samordning och tydligare 
ansvarsfördelning. Jag tror också det skulle behövas tydligare krav och 
målsättningar.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Stiftelsen för 
internetinfrastruktur

– Ni har gjort bra research, informationen är saklig, men det är förstås 
skrämmande resultat. Samtidigt är det bra att strålkastarljuset hamnar 
på leverantörssidan. Alltför länge har vi lagt ansvar och skuld på 
enskilda användare som ska uppdatera programvara.

– Leverantörerna har ett ansvar. Det ska finnas krav, och för att detta 
ska ha någon som helst effekt måste det finnas uppföljning. Beställarna 
har också ett ansvar. Det går inte att säga att man ”inte trodde att folk 

skulle göra så”. Sedan ska man aldrig glömma att allt som är 
uppkopplat mot internet är nåbart från internet.

Robert Malmgren, IT-säkerhetsexpert med inriktning på 
samhällskritiska industrisystem

– Jag tycker det är bra att detta har blivit belyst. Det har varit konkret. 
Det har rört upp en massa slam och rök.

– Jag tycker att det vore bra om det fanns vissa krav på grundskydd. 
Det vore också bra med mer tillsyn och uppföljning. De myndigheter 
som har tillsyn inom vissa områden borde följa upp IT-säkerhetsfrågor 
bättre.

Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet

– Granskande journalistik är bra. Det här är ett område där 
utvecklingen går väldigt snabbt. Det finns uppenbara risker för brister i 
upphandling, hur man hanterar saker, hur rutinerna hamnar mellan 
stolarna, och så vidare. Det är nog en del som fått sig en tankeställare 
– både enskilda och myndigheter.
– En sak som har gjorts är att straffet för dataintrång har skärpts. Det är 
en signal om hur man ser på det hela. Jag tror också det är viktigt att 
myndigheter har IT-säkerhetsansvariga som håller ihop. Jag tror inte 
på ett organ som löser allt. På olika institutioner måste man ha med sig 
det här tänkandet.
Läsarkommentarer.

"DN:s undersökning visar att många inte tar infosäk på allvar. 
Driftorganisation måste hantera kända sårbarheter med rutiner och 
verktyg."
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Kim Hakkarainen, arbetar med informationssäkerhet på 
försvarsmakten
"Med ”upplev mer med #bredbandsbolaget” som slogan är det klart att 
de lämnar bakvägen öppen."
Oskar Nygren

"Era artiklar om den bristande IT-säkerheten är det nyttigaste som 
publicerats på länge, länge, länge. Tack!"
Kerstin Stålbrand
"Vi slet ut kabeln till internet."
Johan Brun på Kalmarpolisen efter DN:s avslöjande att polishusets 
fastighetssystem var exponerat mot internet.
"Mycket bra artiklar om IT-säkerhet i samhället. Lite kul att Kabona 
kallar sin WDC för 'vår magiska låda som gör allt möjligt'."
Joachim Strömbergson, IT-säkerhetsexpert
"Visste det var illa, men inte så illa som att bara en promille av 
anmälda dataintrång leder till fällande dom."
Carl-Johan Bostorp, IT-säkerhetsexpert
"Bra jobbat #BBB! Ett admin-konto i alla Zyxelmodem som har fyra 
teckens lösenord var en bra säkerhetslösning :P"
Fredrik
"DN:s granskning av bristande IT-säkerhet, fantastiskt bra och viktig."
Göran Greider, författare och journalist
"På senare år har även gemene man okritiskt skaffat alltmer 
uppkopplade prylar och resultatet av olika intrång har väl knappast 
nått ut till allmänheten. Dina artiklar får förhoppningsvis igång en 
debatt som kommer att leda till ett uppvaknande. Fortsätt ditt kritiska 
granskande och presentera gärna fler praktiska prov på sårbarheterna."
Läsare

DN 8 nov 2014: 
“ Emanuel Karlsten: Artisten Taylor Swift 
försöker visa sin makt

Taylor Swift tog i veckan bort all sin musik från Spotify. Varför? För 
att hon kan. Men också för att hon vill göra en branschpolitisk 
markering. Vilket gör saken intressant.

Vi kanske ska börja med att göra klart att Taylor Swift är en av 
världens största artister. Som sådan är hon knappast först med att 
undanhålla nya albumsläpp för Spotify. Flera har gjort det tidigare och 
därmed tvingat fans att köpa fysiska album eller nedladdningar. På så 
sätt drivs försäljningssiffror upp under de första veckorna och skapar 
god pr. Men Taylor Swift tog det ett steg längre: I samband med 
släppet av sitt album ”1989” försvann inte bara hennes nya låtar, utan 
även alla hennes tidigare album från Spotify.

Bakgrunden till beslutet går att hitta i en debattartikel i Wall Street 
Journal från i somras. Där skriver hon om sin optimistiska syn på 
musikbranschen i allmänhet och albumens framtid i synnerhet. Det är 
en text full av insikter om en förändrad musikvärld. Hon berättar om 
att ingen längre ber om autografer, i stället vänder fans henne ryggen 
med telefonen i selfieläge och fotar. Eller att konserter numera behöver 
förnyas vid varje turnéstopp eftersom fansen redan sett allt via läckta 
klipp på Youtube. Men framför allt: Att folk fortfarande köper fysiska 
album, men de köper färre och bara från dem de har en djup relation 
till. Därför behöver varje artist fokusera och vårda just den djupa 
relationen till sina fans. Få gör det bättre än Taylor Swift just nu. Inför 
nya albumet har hon anordnat privata smyglyssningsträffar och bakat 
kakor med sina fans. Händelserna har sedan strategiskt återberättats i 
sociala medier. Relation uppstår, köplusta väcks och under sin första 
vecka lyckades Taylor Swift sälja närmare 1,3 miljoner album. 



Branschens bästa siffra på tolv år och näst bäst någonsin för en 
kvinnlig artist.

Så är inte det bevis för att Swift har rätt? Att konst går att ta bra betalt 
för om relationen till kunden är tillräckligt stark? Nej. Det räcker att 
sätta knepet i perspektiv för att förstå hur fånigt det är: Anledningen 
till att få köper cd-skivor är att få äger en cd-spelare.

Däremot bevisar Swift att en etablerad elit fortfarande kan använda 
försäljningsknep för att öka sin redan stora inkomst. Jag klandrar inte 
Swift för det. Jag tycker det är rimligt och smart av henne och tror 
även att hennes fans uppskattar det. Men det är naivt att tro att knepet 
skulle hjälpa musikbranschen framåt.

Ja, det har varit en smärtsam tid för musikbranschen under internets 
intåg. Men till skillnad från många andra branscher finns här en tydlig 
lösning genom Spotify. För varje år som gått har Spotify nästan 
dubblerat storleken på sina royaltyutbetalningar. Förra året betalade de 
ut en halv miljard dollar till artister och låtskrivare. Enligt egen uppgift 
betalar Spotify ut minst tre miljoner kronor i månaden för hitalbum 
som Swifts. Givetvis borde summan vara ännu högre, men jämför det 
med noll intäkter från de illegala alternativ som tidigare användes.

Swifts tillbakadragande från Spotify ska därför ses som en 
maktdemonstration om vem som behöver vem mest. Kortsiktigt är 
Spotify förloraren, men långsiktigt är det omöjligt för Taylor Swift att 
stå utanför. För det är inte längre 1989. Vi köper inte album, laddar 
inte ner dem. I stället betalar vi varje månad för att få tillgång till all 
världens musik genom Spotify. Väljer Swift att stå utanför det är det 
hon som försvinner – inte Spotify.

Emanuel Karlsten är journalist, föreläsare och rådgivare inom digitala 
medier.

Emanuel Karlsten “

DN 9 nov 2014: 

“ Dags att lyssna på Linderborg

Plötsligt händer det. Jag läser Åsa Linderborg och upptäcker att jag 
håller med henne.

På ett uppslag i fredagens Aftonbladet går kulturchefen till attack och 
den här gången är det nyvänsterns baby, identitetspolitiken, som står i 
skottgluggen. Och det med rätta.

Vänsterns fixering vid det kroppsliga har snurrat in debatten i ett hörn. 
Vad som sägs och görs flyttas kategoriskt ut i periferin. Kvar är våra 
kroppar.

I identitetspolitikens kosmos kan vita mäns invändningar inte förklaras 
som annat än kränkthet. Och när saklig kritik riktas mot en svart 
kvinnlig minister antas det bero på afrofobi eller kvinnofientlighet. 
Inte det faktum att hon har makt och därför granskas.

Den som inte tar hänsyn till intersektionalitetsanalysens samtliga 
dimensioner i varje sammanhang ska passa sig. Linderborg 
sammanfattar det kärnfullt som att ”man ska känna skuld för att man 
inte deltar i kampen, samtidigt som man inte får vara med för att man 
inte fattar hur det är att vara svart, homosexuell, transperson etc”. 
Damned if you do, damned if you don’t.

Linderborgs kritik grundar sig i en besvikelse över att nya 
kategoriseringar tillåts skymma sikten för den gyllene och 
övergripande kollektiva kampen, den om klass. Från ett liberalt 



perspektiv handlar schismen snarare om att identitetsfixeringen lägger 
sig som en blöt strukturfilt över individer och begränsar dem.

Det som först framstår som en självkritisk granskning av vänsterns 
utveckling vänder i texten till ett utpekande av den gamla vanliga 
syndabocken. Linderborg kan nämligen inte låta bli att förklara att 
identitetsvurmarna inom vänstern ”egentligen är liberaler”. När 
vänstern inte företräder de åsikter som Linderborg tycker är tillräckligt 
bra, kan de inte vara vänster.

Allt som är dåligt måste ju vara liberalt. Med det sagt: Linderborg 
sätter fingret på en viktig och olycklig utveckling i den offentliga 
debatten. Förhoppningsvis kan kritiken också tas emot något bättre när 
den kommer från de egna leden.

För identitetspolitiken är förlamande och leder, för att avsluta med Åsa 
Linderborgs ord, till att det ”offentliga samtalet mördas”.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 9 nov 2014:

”Förlusten för svenskan är större än statens 
besparing”

“Rädda Terminologicentrum. Med nedläggningen av TNC sätter 
regeringen in stöten där det svenska språket är som allra 
känsligast: uppkomsten av nya tekniska termer. Besparingen på 
fyra miljoner kronor står inte i proportion till den stora förlusten 
för språket, skriver Svenska Akademiens ledamöter.

För alla som hoppats att en ny regering också skulle innebära en ny 
och vitaliserad kultur- och språkpolitik har de senaste veckorna varit 
en prövning. Först uppmärksammades det klumpiga, kortsiktiga och 
historielösa beslutet att lägga ned de tre Medelhavsinstituten, sedan att 
regeringen på lika usla grunder avsåg att dra in stödet till all 
svenskundervisning i utlandet – ett dråpslag.

Det finns ett tredje förslag i den senaste budgetpropositionen, som på 
samma vis som de två nyss nämnda kan ses som ännu en ogenomtänkt 
idé, där syftet uppenbarligen är att göra en mycket liten besparing, 
men där den fiskala vinsten (i det här fallet knappt 4 miljoner) ej står i 
någon som helst proportion till den skada som kommer att uppstå, inte 
minst i det långa loppet. Det handlar om nedläggningen av 
Terminologicentrum (även kallat TNC – ursprungligen Tekniska 
nomenklaturcentralen).

Det arbete som utförs av det lilla Terminologicentrum kan verka 
oglamoröst, men är av stor vikt. Vilket visas av att det i någon form 
har pågått ända sedan mitten av 1930-talet, då det som så småningom 
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skulle bli denna institution startades av 
Ingenjörsvetenskapsakademien. Så vad sysslar man med? I den mån 
man inte själv tar fram svenska facktermer, samlar man ihop nya 
termer och definitioner från en rad olika håll, bearbetar dem och gör 
dem tillgängliga för alla. Från allra första början fanns det ett rent 
praktiskt behov i bakgrunden: att inom olika branscher och 
verksamheter kunna bruka en terminologi som är klar, likformig och 
entydig.

Men det är inte bara de som i dag arbetar inom vården, it-sektorn, 
bygg och industri et cetera som behöver de där nya termerna och 
definitionerna. Vi behöver dem alla för att det svenska språket ska 
kunna utvecklas, och leva. Alla kan dagligen och stundligen ser hur det 
engelska språket breder ut sig, och ingenstans är denna utveckling så 
tydlig som just vad gäller olika typer av fackspråklig terminologi. Det 
är här som svenskans reträtt på olika områden är som allra tydligast – 
detta fenomen som språkvetare kallar ”domänförlust”.

Så om man önskade driva på den olyckliga utveckling som innebär att 
svenskan tappar mark till engelskan, skulle man knappast kunna tänka 
sig en bättre åtgärd än att just lägga ned det lilla Terminologicentrum. 
Man sätter in stöten där vårt språk är känsligast: uppkomsten av nya 
tekniska termer.

Inte för att detta skulle vara syftet. Men det kommer att få den 
effekten. Det verkliga skälet är insvept i luddig byråkratprosa: ”för att 
finansiera prioriterade satsningar”. I stället är det tänkt att denna 
verksamhet ska leva på intäkter från undervisning och 
konsultverksamhet. Det är en ”principsak” för regeringen.

Om denna princip kan tre saker sägas.

För det första skulle man kunna begripa om den myntats av en 
högerregering av Margaret Thatchers snitt. I den världen finns som 
bekant ingen gemensam nytta, utan man betalar som kund när man 
nyttjar en viss tillgång. Man bortser då från att en av de saker som gör 
oss till ett samhälle är att vi gemensamt betalar för en viss 
infrastruktur, oavsett hur eller när vi utnyttjar den. Och 
Terminologicentrum är en viktig del av vår språkliga infrastruktur, 
utan vilken vi alla blir långt fattigare än de sparade 4 miljonerna gör 
staten rikare. Men frågan är: hur kan detta vara en princip för en 
socialdemokratisk regering?

För det andra är principen helt ny, en uppenbar 
tjänstemannakonstruktion. När Terminologicentrum fick sin nuvarande 
form år 2000 – som aktiebolag utan vinstuttag – var det för att den 
dåvarande socialdemokratiska regeringen ville ha det just så. Och man 
gav då ekonomiskt stöd utan förbehåll. Stödet fortsatte sedan utan 
reservationer under den borgerliga regeringen. Vilket också måste ses i 
relation till språklagens tolfte paragraf, där det sägs: ”Myndigheter har 
ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika 
fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.”

Vilket för oss till den tredje iakttagelsen. Om Terminologicentrum 
reduceras till en privat konsultfirma – vilket ingalunda garanterar dess 
fortlevnad, inte ens i starkt förkrympt form – skulle man få sälja sina 
tjänster till företag som kräver äganderätt till det beställda materialet. 
Resultaten skulle inte, som nu, kunna läggas in i Rikstermbanken, där 
all ny terminologi samlas, för vem som helst att bruka. Och 
Rikstermbanken skulle snabbt förfalla.



Terminologicentrum kommer alltså att gå mot avveckling därför att 
dess allmännyttiga språkverksamhet inte är tillräckligt lönsam. Den är 
till hälften beroende av statligt stöd. Budgetförslaget är ett förräderi 
mot den roll som denna institution spelar sedan mer än sju decennier.

Terminologicentrum har förvisso inte legat på latsidan när det gällt att 
finna extern finansiering, utöver statsbidraget. Men det är ingen lätt 
uppgift, särskilt som alla har glädje av resultatet men få är beredda att 
betala – ett ej okänt fenomen vad gäller allmännyttiga tillgångar. 
Branschorganisationer och myndigheter är naturliga samarbetspartner, 
men de måste liksom alla andra prioritera i sin verksamhet. 
Terminologiarbete ger inga snabba vinster, och ska heller inte göra det. 
Det är en långsiktig verksamhet. Och det är ett av skälen till att det 
ända sedan slutet av 1940-talet har skänkts statlig hjälp.

Att försvara Terminologicentrums fortsatta existens med bibehållet 
statligt stöd är, sammanfattningsvis, att försvara en verksamhet som 
oegennyttigt och utan vinstutdelning arbetar på att i språklagens anda 
utveckla, tillgängliggöra, ja möjliggöra svensk terminologi.

Som språkvårdande institution befinner sig Svenska Akademien i den 
ovanliga men uppfordrande situationen att vid sidan av 
Terminologicentrums övriga delägare rikta en allvarlig men också 
hoppfull maning till regeringen att ompröva sin inställning och inte – i 
syfte att spara några få miljoner – tvinga en väl inarbetad och 
omvittnat allmännyttig verksamhet att upphöra.

Den socialdemokratiska regering som för fjorton år sedan gav 
Terminologicentrum dess uppdrag att ”genom terminologiarbete verka 
för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i 

samhället” är i dag en förebild att ha för ögonen.

Göran Malmqvist
Tomas Riad
Jesper Svenbro
Torgny Lindgren
Per Wästberg
Gunnel Vallquist
Kristina Lugn
Kjell Espmark
Horace Engdahl
Katarina Frostenson

Ledamöterna I Svenska Akademien: Peter Englund, Ständig 
Sekreterare, Lotta Lotass, Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, 
Göran Malmqvist, Tomas Riad, Sara Danius, Jesper Svenbro, 
Torgny Lindgren, Per Wästberg, Gunnel Vallquist, Kristina Lugn, 
Kjell Espmark, Horace Engdahl, Katarina Frostenson “



DN 9 nov 2014: 

“Önskemålet: uppvaktning med middag

I dag är det åter dags för fars dag. Åtminstone i Sverige. Och 
slipsar i all ära – när papporna själva får önska står middag högst 
i kurs.
Det exakta ursprunget till fars dag är lite oklart, men att det från början 
var en amerikansk företeelse är relativt oomtvistat. Den vanligaste 
förklaringen är att Sonora Smart Dodd från delstaten Washington tog 
initiativet till dagen för att hedra sin far som ensam uppfostrat henne 
och hennes fem syskon.

I Sverige firades fars dag ursprungligen i juni men tidpunkten var 
mindre lyckad eftersom den hamnade så nära mors dag. Efter 
påtryckningar från handelns organisationer förlades firandet till 
november, då handeln traditionellt har lägre omsättning. Men flera 
andra länder firar fortfarande i juni.

Och ungefär två tredjedelar av befolkningen firar fars dag, enligt en 
undersökning utredningsföretaget HUI Research gjorde 2012. I snitt 
lade de drygt 1 000 tillfrågade 281 kronor på presenter till far. Men så 
många som en tredjedel svarade att de inte ger någon present alls.

I den undersökningen var de vanligaste presenterna att bjuda pappa 
på middag eller ge bort en bok eller choklad. Och det stämde hyggligt 
med pappornas vanligaste önskningar som var just middag, böcker och 
vin. Ungefär en fjärdedel av papporna önskade sig ingen present alls.

Mats Olsson/Tt “

DN 9 nov 2014: 

“ Sven-Bertil Taube – en mästare blickar 
bakåt

Han har varit en av Sveriges mest folkkära artister under ett halvt 
sekel. Snart firar han 80 år. Det hindrar inte Sven-Bertil Taube från att 
anta ännu en utmaning, ett nytt album där han hyllar några av sina 
äldsta musikvänner. DN:s musikskribent Martin Nyström följde sin 
idol under inspelningen av ”Hommage”.

Som det yngsta barnet till konstnären Astri och trubaduren Evert 
Taube kom Sven-Bertil Taube att bli den av syskonen som allra 
starkast förde det konstnärliga arvet vidare. En uppväxtmiljö där 
bildkonst, ordkonst och musik ständigt var i samspel med varandra. 
Där man lossade på konventioner, gav utlopp för sin sinnlighet och 
skärpte blicken för linjer, form och färg. Och där man utmanade 
gränsdragningarna mellan högt och lågt inom kulturen. En öppen 
atmosfär som egentligen bara skydde det tillbommade och auktoritära.

Att Sven-Bertil Taube blev skådespelare, vissångare och estradör har 
han själv ofta kommenterat med att ”det bara blev så”. Men talangen 
han ägde och den skicklighet han snart utvecklade förde honom redan 
som 25-åring till en position där han växelvis triumferade på 
Dramatens stora scen och på skiva revolutionerade sättet att framföra 
svenska och utländska texter och sånger – till innovativa 
musikarrangemang och med en röst som har få motsvarigheter vad 
gäller klangfullhet, frasering och rytmisk precision. Fortfarande 
turnerar han runt med sina tolkningar av pappa Everts visor och varje 
sommar lyfter han dem till nya höjder på Gröna Lund. Så sent som för 



två år sedan fick han också sin andra Guldbagge för filmen ”En enkel 
till Antibes”. Och i år firades han stort vid Grammisgalan i februari.

Snart fyller Sven-Bertil Taube 80 år och skulle välförtjänt kunna ta det 
lite lugnt. I stället har han iscensatt ett av sina mest omfattande projekt 
som säkert kommer att fördjupa och förändra bilden av honom för alla 
dem som inte följt honom från början: ett skivalbum med titeln 
”Hommage”, där han blickar tillbaka på sitt liv med musik och poesi. 
Och där han hyllar de vänner bland diktare och musiker som djupast 
format honom och inspirerat honom: Ulf Björlin, Lars Forssell, Carl 
Fredrik Reuterswärd och Gunnar Bohman – men med tonsårskamraten 
och viskollegan Olle Adolphsons verk i centrum.

Tolv sånger och dikter som i kapellmästaren och kompositören Peter 
Nordahls fantasifullt sammanlänkande orkesterarrangemang bildat en 
tillbakablickande svit för röst och symfoniorkester. Ett symfoniskt 
poem som är något av det mest personliga som Sven-Bertil Taube har 
gjort.

Ett projekt med många utmaningar och känslostarka ögonblick som 
jag blev inbjuden att följa under några intensiva inspelningsdagar 
mellan juni och september i år.

Första mötet. Torsdag den 12 juni i Gamla stan där Sven-Bertil Taube 
känner sig för i några av Olle Adolphsons visor till Peter Nordahls 
pianoackompanjemang.

Det är i mitten av juni och jag sitter mittemot Sven-Bertil Taube vid ett 
bord i Peter Nordahls lägenhet i Gamla stan. Framför honom ligger 
texten och noterna till en av Olle Adolphsons mest älskade visor. Den 

sällsamt bitterljuva ”Nu har jag fått den jag vill ha” som på bara några 
rader skiftar mellan olika tempus för att visa på hur fort den kärlek 
man tror är vunnen för alltid plötsligt kan gå förlorad. Tanken är att 
Sven-Bertil den här dagen skall pröva att sjunga den till Peter 
Nordahls pianoackompanjemang. Och det märks att han känner sig lite 
osäker när han trevande famlar sig in i melodin, glömmer lite ord här 
och där, men nynnar vidare, för att mot slutet hitta kraften och den 
omisskännliga fullklangen i raden ”Tystnad. När slutade vi älska 
varandra? Hon är det vackraste jag vet”. Och jag anar en tolkning som 
ingen har vågat föreställa sig. Så har Olle Adolphson aldrig framförts 
tidigare. Här skrivs svensk musikhistoria, och jag ryser.

”Han kom och gick som ett barn i huset oavsett om jag var hemma 
eller inte”, har Sven-Bertil Taube sagt om sin jämnårige tonårsvän Olle 
Adolphson. ”Det räckte bra med Astri, eller med Evert. I Evert hade 
han en far som stöttade och uppmuntrade, något som han saknade där 
hemma.”

Och om Evert Taube har Olle Adolphson berättat att det var av honom 
som han lärde sig allt i sitt arbete, men kanske framför allt tålamodet 
och koncentrationen. Och att det fanns en ”själarnas sympati” dem 
emellan. Det var också vid besöken på familjen Taubes Sjösala som 
Olle Adolphson lärde sig spela gitarr, för där fanns inget piano att 
tillgå.

Sven-Bertil Taube och Olle Adolphson tillbringade de formande åren 
tillsammans. Läste, musicerade, festade och sov under träd ihop. Och 
tog sedan som vuxna varandras fäders yrken. Den förre blev 
skådespelare som Olles pappa Edvin. Den senare blev visdiktare och 
trubadur som Evert.



Men i och med att Sven-Bertil kom in på Dramaten 1959, med 
arbetstider från tidig morgon till sen kväll, skildes deras vägar och 
karriärer. Och trots det starka gemensamma visarvet från Evert Taube, 
som de båda utvecklade vidare på var sitt personliga sätt, fick de 
därefter aldrig något tillfälle att låta sina respektive konstnärskap 
mötas på allvar.

Inte förrän nu, tio år efter Olle Adolphsons bortgång – på skivprojektet 
”Hommage” – där Sven-Bertil Taube för första gången har gett sig i 
kast med att tolka några av dennes mest centrala visor och texter.

På den färdiga inspelningen av ”Nu har jag fått den jag vill ha” 
framträder Sven-Bertils röst i hela sin lyster, samtidigt som den 
skuggas av liggande stråkar och får en fortsättning i en nedåtgående 
melodi för en ensam cello. En fallande rörelse som fångas upp av en 
svävande träblåskör som påminner om Adolphsons kärlek till den 
franske tonsättaren Maurice Ravel och hans ljusskiftande harmonik. 
En influens kryddad med Igor Stravinsky och lite till som Peter 
Nordahl använder sig av i sitt arrangemang när han får visans subtila 
färgnyanser att sammanstråla i ett makalöst vackert och samtidigt 
ogripbart svävande slutackord. Ett verkligt Olle Adolphson-ackord!

– Jag kan inte begripa varför alla som sjungit in den, även Olle själv, 
gör den så hurtigt, säger Taube. Och ännu mindre hur den kan spelas 
på bröllop. Har de inte läst texten? Den är ju inget lyckopiller direkt. 
Här finns en sorgsenhet hos Olle som jag nog måste fundera vidare 
kring. Jag vet ju inte så mycket om hans sorger. Mer än att han gömde 
dem väl bakom sitt goda humör och sin sprallighet. I det vuxna livet 
hade vi inget med varandra att göra. Egentligen skildes vi åt redan när 
jag kom in på Dramaten och efter det flyttade jag ju till England.

Senaste gången som Sven-Bertil sjöng något av Olle kan ha varit i ett 
tv-program med Lena Granhagen 1967 där han till en krängande 
bossanovarytm framförde Olles ”Vad tänker du på?”. En tragikomisk 
visa om hur kärleken kan slockna mitt i vardagen, medan tv:n står på. 
En lättsam förstudie till ”Nu har jag fått den jag vill ha”, men som 
Sven-Bertil i dag inte säger sig ha något minne av.

Men innan vi skils för dagen dröjer vi ytterligare en stund kring Olle 
Adolphson. Och pratar lite om den bild som Olle hävdat var hans 
första barndomsminne: att han vaknar i sängen till ett skarpt solljus, 
och först känner smaken av krusbär och sedan bli stungen av en 
humla. Sötma och smärta på samma gång. Något som Peter Nordahl 
tycker exakt beskriver hans motstridiga tonlägen. Och som han 
uttryckte redan på sin numera legendariska platta ”En stol på Tegnér” 
från 1963 (för övrigt en av Håkan Hellströms starkaste inspirationer) 
där han låter livsnederlaget i den egna ”Trubbel” färga av sig i de 
följande visorna av Evert Taube. I ”Västanvind”, ”Dansen på 
Sunnanö” och ”Karl-Alfred och Ellinor” som han alla sjunger med 
känslan av att ha ”hammaren gömd under kavajen”.

– Olle har samma förmåga som Evert att med några få rader teckna en 
precis miljö, att få hela bilden klar, säger Sven-Bertil. Men han är 
mera tvetydig, oroligare. Evert hade också en sorgsenhet och en 
ensamhet i sig, men i allt han gjorde stred han för glädjen.

Andra mötet. Onsdagen den 27 augusti i De Geerhallen, Norrköping, 
där Sven-Bertil Taube möter orkestern.

När jag träffar Sven-Bertil nästa gång är det i mitten av augusti. I De 
Geerhallen i Norrköping där symfoniorkestern skall göra sina pålägg 



under Peter Nordahls ledning och inspelningsledaren Lasse Nilssons 
skoningslösa öra. Och mycket har hänt sedan i juni. Framför allt har 
det växt fram en idé om att Sven-Bertil inte bara skall sjunga utan även 
läsa en del texter till musikaliska bakgrunder. Att albumet skall 
återknyta till den lätt experimenterande form som han utvecklade 
tillsammans med sin barndomsvän Ulf Björlin (familjerna bodde i 
samma uppgång på Grev Turegatan 32) och som tog sin början i deras 
epokgörande Bellmanplatta från 1959.

– Redan som gymnasist fantiserade jag om att göra något annorlunda 
av Carl Michael Bellman, säger Sven-Bertil. Musikmuseet med sina 
teorber, ärkelutor och andra stränginstrument från 1700-talet var ett av 
mina favoritmål. Och Ingmar Bergman hade jag hört lufta sin lust att 
någon gång göra film av ”Stolta stad”. När Ulf (Björlin) hade kommit 
tillbaka från en längre vistelse i Paris steg jag in till honom och 
kastade fram frågan: ”Kan man göra något med Bellman, bara med en 
kontrabas?” ”Ja, varför inte?” sa Ulf. Och så var det i gång.

I sitt samarbete med Sven-Bertil hittade Ulf Björlin en ny formel för 
att arrangera musik kring visor och diktläsning som utvidgade 
uttrycket till ett slags musikteater. Något som de fortsatte med i olika 
projekt kring bland andra Nils Ferlin och Ulf Peder Olrog och en skiva 
med svenska skillingtryck. När Sven-Bertil tidigare i år mottog en 
Hedersgrammis var det just Ulf Björlin, som avled 1993 i USA, som 
han särskilt tackade i sitt tal.

– Ulf hade ett särskilt sinne för att få musiken att få fram varenda bild 
och uttryck i en text, säger Sven-Bertil. Han ville hitta nya former för 
att föra fram poesi och jag kan fortfarande se honom stå på gatan 
utanför en bokhandel helt försjunken i en just nyinköpt diktsamling. 

Eller när vi läste högt bland vännerna på Klubb Metamorfos på 
Vasagatan. Det var ju också Ulf som i början på 1960-talet, på initiativ 
av dåvarande chefen Ingmar Bergman, förde in musiken på Dramaten. 
Ett ställe där den tidigare varit bannlyst.

I den nyskrivna musik som Peter Nordahl komponerat till några av de 
texter som Sven-Bertil läser finns också en tydlig hälsning till Björlin. 
Klanger som i sin blandning av det folkligt trolska och det 
modernistiskt narraktiga starkt påminner om Björlins atmosfäriska 
musik till tv-serien ”Saltkråkan”. Men här i en lite allvarsammare 
variant, så som det kan låta när alla barnen gått och lagt sig, då 
mörkret suddat ut gränser mellan verklighet och fantasi.

Ulf Björlins egen tonmagi får vi ta del av i den oceaniskt välvande 
musiken till ”Shanty”. En text av Lars Forssells om det trösterika i det 
allomslutande och eviga havet som förbinder alla avstånd. Ett hav som 
”aldrig brinner ut”.

Lars Forssell är ytterligare en av de vänner som Sven-Bertil nu 
återknyter till. Några år äldre än han själv och som han lärde känna 
genom att han var klasskamrat med storebrodern Per Evert och i 
familjernas umgänge. Och senare genom att Forssell tillhörde kretsen 
av poeter och konstnärer som samlades på klubb Metamorfos. (Ett 
ställe dit även den smått anarkistiske gymnasievännen Carl Fredrik 
Reuterswärd sökte sig. Och vars absurdistiska sagodikt ”Visan Ö”, i 
Olle Adolphsons finurliga tonsättning, också finns med på 
”Hommage”).

– Det var en ny tid på 50-talet, betonar Sven-Bertil. Med upphävandet 
av kabaréförbudet och nya intryck från kontinenten där man blandade 



högt och lågt i konsten. En tidsanda som Lasse (Forssell) verkligen bar 
inom sig. Den finns i hans ”Monte Carlo” där han med skräckblandad 
förtjusning beskriver livet vid roulettbordet som något helt fantastiskt, 
nästan mytiskt. Lasse kunde ibland bli så förhäxad av de riktigt rika att 
han kallade dem för en ”egen ras”.

Att höra Sven-Bertils virtuosa framförande av denna smått vanvettiga 
låt som formligen kastar sig mellan sång och tal är att uppleva hur 
gränsen mellan skådespeleri och musicerande upplöses. Ett växelbruk 
som Sven-Bertil befunnit sig i under hela sitt yrkesliv. Och som med 
tiden gjort honom lika oöverträffad vad gäller att bemästra 
alexandrinerna hos Molière som att ge lätthet åt tangons snabbfotat 
synkoperade rytmer eller naturlighet åt den medvetet felbetonande 
sjutakten i ”Karl-Alfred och Ellinor”.

– Sången är en förlängning av talet, säger han. I båda fallen handlar det 
om rytmiska betoningar, fraseringar och tajmning. Som hos Leonard 
Cohen, som jag tycker är en bra förebild. Ett otydligt uttal av en 
konsonant kan fördärva allt.

Sven-Bertil har slitit hårt i studion med att få till de rätta 
betoningarna i Reuterswärds luriga ”Visan Ö” – särskilt den allra sista 
frasen där textens ”flicka ut av snö” visar sig ha namnet ”Signe Tö” – 
när han föreslår att han skall gå direkt på Lars Forssells text 
”Maskspel”. Han behöver bara några minuter för att förbereda sig och 
försvinner en stund med sitt exemplar av diktsamlingen ”Ändå” från 
1968 som han en gång lånat av Björlin men aldrig fått tillfälle att 
lämna igen. Tillbaka framför mikrofonen levererar han en läsning som 
får alla i kontrollrummet att sluta andas. Diktens dialog, med sitt 
upprepade ”Riv av dig masken av silver”, får i hans klingande 

framförande en skärpa och en dynamik som vore det en sonat av 
Mozart. Ett laddat ögonblick av ett stycke teater som blir till den 
renaste musik. Sven-Bertil själv verkar dock nästan lite förvånad över 
att ingen vill höra honom ta om den.

– Det är en fin text, säger han. Den handlar om hur vi skyddar oss 
bakom något, för att vi tror att vi inte blir älskade annars.

Tredje mötet. Måndagen den 15 september i Benny Anderssons 
studio på Skeppsholmen med ytterligare sånger och dikter.

Sista inspelningsdagen sker i mitten av september i Benny Anderssons 
studio på Skeppsholmen. Och det är dags för Olle Adolphson igen. 
Hans ”Älskar inte jag dig då” har fått en hög rymd och långa linjer i 
Peter Nordahls arrangemang. ”Lite som det vida havet hos Ralph 
Vaughn-Williams symfonier”, tycker Sven-Bertil förtjust. Den kända 
”Österlenvisan”, med sin öppningsfras ”Ge mig en dag”, har för varje 
tagning blivit allt intimare och mera talande, som en bön. Och 
Adolphsons existentiella dikt ”Frågar du havet, skall havet ge dig 
svar” har fått Sven-Bertils röst att vibrera med alla sina nyanser.

Under en paus i kontrollrummet lyssnar vi lite på resultaten. Sven-
Bertil sitter framåtböjd med lurarna på och lyssnar koncentrerat. När 
han tar av sig dem har han tårar i ögonen:

– Jag gråter när jag tänker på Olles ord. Jag ser hur han sträcker ut sin 
hand efter det han längtar efter. Men det rinner genom fingrarna på 
honom, som sand. Jag tänker på hans ”Skärgårdsbrev”, tillägger han 
och börjar recitera visans första rader:



”En sommarvind går vid din strand, går vid din strand, med doft 
ibland, av pinje och agave. Och ljus din rymd vid havets rand och het 
är sanden i din hand och ljust ditt medelhav.”

Den tidiga ”Skärgårdsbrev”, som också ingår på det nya albumet, 
tillkom under en tid i ungdomsåren när Sven-Bertil och Olle var skilda 
åt. Sven-Bertil fick förkovra sig på gitarr i Spanien medan Olle, som 
inte gavs någon ekonomisk hjälp hemifrån (vilket Evert vid ett tillfälle 
faktiskt skällde ut Edvin för när de stötte samman i deras 
gemensamma raksalong), fick vara kvar hemma. Olle skrev då visan 
som på ett typiskt Evert Taubeskt maner byter horisont från vers till 
vers – från det nordliga Stockholm till det sydliga Medelhavet – och 
skickade den per post till Sven-Bertil i Málaga. I ett brev som Sven-
Bertils rumsstäderska kastade bort i tron att det var skräp. När han nu 
tolkar den gör han det ivrigt, med ett glupskt och ungdomligt leende 
som tycks vilja överbrygga alla avstånd.

Det mest överraskande namnet bland Sven-Bertils ”Hommage-
vänner” är Gunnar Bohman. Den göteborgske lutenisten, estradören 
och poeten som var den som introducerade Evert Taube på Cabaret 
Läderlappen i Stockholm år 1919. Men som sent i livet hamnade rätt i 
tiden hos 1950-talets yngre poeter med sin drömskt symbolistiska 
diktsamling ”Katharsis”. Ur vilken Sven-Bertil hämtat texten 
”Apotheos” och som han framför till ny musik av Peter Nordahl. 
Sven-Bertil minns Gunnar Bohman som en burlesk Bellmansångare, 
med ”gummiansikte som det sprutade ur munnen på när han talade och 
sjöng”. Och det ovanliga ”skymningsgrå” papperet som var omslag till 
hans dikter.

– Det var med Gunnar Bohman som med Evert på 50-talet, de togs på 
mycket större allvar av de unga diktarna än de äldre, säger Sven-Bertil. 
När Evert stötte på Lars Forssell en tid efter en hyllande artikel i BLM 
(Bonniers Litterära Magasin) hälsade han: ”Tjenare Lasse, det är du 
som har uppfunnit mig!”

Den generation som Sven-Bertil tillhörde hade vänt sig mot 
fyrtiotalisternas svärtade modernism och förespråkade en ljusare och 
mera melodiskt livsbejakande diktning, vilket bland annat innebar att 
Evert Taube för första gången låg rätt i tiden. Och uppfattades som 
samtida. Att skriva ”I kaos längtar man efter trastens flöjt”, som Taube 
hade gjort i ”Svärmerier” strax efter kriget 1946, sågs inte längre som 
falskt idyllskapande. Ett tydligt uttryck för detta kom 1961 när Evert 
Taube fick det prestigefyllda Frödingstipendiet som delades ut av 
Sveriges studenter. Ett reaktionärt val enligt Olof Lagercrantz i Dagens 
Nyheter som skrev en arg krönika med rubriken ”Studenterna sover”. 
För till råga på allt hade Taube dessutom fått dubbelt så många röster 
som den upphöjde modernisten och fyrtiotalisten Erik Lindegren. Men 
till Taubes försvar ryckte då Gunnar Ekelöf ut och besvarade 
Lagercrantz med orden: ”Tradition pekar inte bara bakåt utan framåt.”

När Sven-Bertil och jag tar farväl erkänner han att han kanske oroats 
lite över nostalgin och de exklusiva valen av låtar och texter, men 
samtidigt vilken glädje de här återseendena har gett honom. Och att de 
lyssnare som inte var med under de experimentellt utforskande åren 
med Ulf Björlin nu kanske får en helt ny bild av honom.

– Men jag är äldre och mognare nu och inte rädd för att ta fram sådant 
som skrämmer publiken, säger han.



På albumets sista spår låter han som en vindbiten skeppare som spanar 
ut från en saltstänkt Atlantkust. Visan heter ”Ett sista glas” och är en 
irländsk folkmelodi med text av Lars Forssell:

”Och alla vänner som jag haft/de tycker nog det är synd jag far/Och 
alla kärestor jag kysst/de önskar nog jag stannat kvar/En stöter ut, en 
lägger bi/ och livet tar och livet ger/Jag går min väg men stanna ni/ 
Godnatt, må glädjen lysa er!”

Det är en avskedssång. Men från sin utsiktspunkt har den också en 
blick mot framtiden. Mot nya horisonter. Över det ännu inte gjorda.

På andra sidan havet finns sedan en tid också Sven-Bertil Taubes 
yngste son Felix, som skriver egna sånger och studerar fransk 
koloniallitteratur på ett amerikanskt universitet. Och som kanske även 
han har nåtts av Ekelöfs ord om att ”tradition inte bara pekar bakåt 
utan framåt”.

Mot nya möten i monsun. På hav som aldrig brinner ut.

Fotnot:
Lyssna på låtarna. DN:s Martin Nyström guidar dig till Sven-Bertil 
Taubes bästa på Spotify. Listan heter ”Martin Nyströms Sven-Bertil 
Taube-favoriter”. Du hittar listan genom att söka på DN Kultur.

Se videoklipp med Sven-Bertil. ”Jag är verkligen överraskad över att 
så många vill göra något med mig.” Se klipp från intervjun med Sven-
Bertil Taube på DN.se/kultur
Martin Nyström martin.nystrom@dn.se

Ålder: 79 år
Bor: I stadsdelen Fulham i London tillsammans med sin hustru 
Mikaela.
Bakgrund: Har sedan slutet av 1950-talet varit verksam som 
skådespelare, vissångare och estradör. Anställd på Dramaten 1959 till 
1969. Revolutionerade den svenska viskonsten tillsammans med Ulf 
Björlin. Efterträdde sin far Evert Taube i sommarkonserterna på Gröna 
Lund. Har fått Guldbagge för sina roller i ”Händer” 1994 och ”En 
enkel till Antibes” 2011.
Aktuell: Med albumet ”Hommage” som släpps den 10 november.
Text: Martin Nyström intervjuar Sven-Bertil Taube.
Plats för intervjun: Gamla stan och Skeppsholmen i Stockholm och i 
konsertsalen De Geerhallen i Norrköping
Foto: Beatrice Lundborg och Anders G Warne
Om fotograferingen: Anders G Warne fotograferade Sven-Bertil i 
Norrköping och Beatrice Lundborg mötte honom i en fotostudio i 
London.
Sven-Bertil Taubes vänner

Olle Adolphson (1934–2004)
Genombrott med diktsamlingen ”Aubade” 1956. Textförfattare och 
kompositör till visor som ”Trubbel”, ”Nu är det gott att leva” och ”Nu 
har jag fått den jag vill ha”. Samarbetade med Beppe Wolgers (”Det 
gåtfulla folket”), tonsatte Harry Martinson och Lars Forssell och skrev 
lands- plågan ”34:an”. På 1970-talet gjorde han tre epokgörande 
dubbelalbum med tolkningar av Evert Taube.

mailto:martin.nystrom@dn.se
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Ulf Björlin (1933–1993)
Modernistiskt skolad tonsättare, arrangör och dirigent som 
samarbetade med Sven-Bertil Taube i en rad olika projekt kring text 
och musik (Bellman, Karlfeldt, Ulf Peder Olrog etc). Och som skrivit 
musiken till 60-talsfilmer som ”Ole dole doff”, ”Syskonbädd” och 
”Elvira Madigan”. Samt till ”Saltkråkan”, för vilken han nog är mest 
känd.

Carl Fredrik Reuterswärd (1934–)
Konstnär och poet som bland annat är representerad på Moderna 
museet och Centre Pompidou i Paris. Mest kända verk är skulpturen 
”Non-violence” (en revolver med knut på pipan) som bland annat kan 
ses utanför FN-huset i New York. Och som han gjorde efter mordet på 
sin vän John Lennon 1980.

Lars Forssell (1928–2007)
Poet och dramatiker som var ledamot av Svenska Akademien 1971–
2007. Skrev även vistexter och för revy och kabaré (”Snurra min jord” 
1958 och Lill-Babs show 1980) och vann Melodifestivalen 1973 med 
”Sommaren som aldrig säger nej”. Har dessutom tonsatts och tolkats 
av Cornelis Vreeswijk.

Gunnar Bohman (1882–1963)
Lutspelare, sångare och artist som liknades vid en enmansteater. 
Mentor till Evert Taube, vilken han också introducerade på Cabaret 
Läderlappen på Hotell Gillet i Stockholm 1919. Fick ny aktualitet 
1954 då han gav ut den modernistiska diktsamlingen ”Katharsis”.

DN 9 nov 2014: 

“ Den hyllade ärkebiskopen hade en mörk 
hemlighet

I helgen är det 100 år sedan Nathan Söderblom blev Sveriges 
ärkebiskop. Han satte kyrkan på den intellektuella världskartan. 
Maria Schottenius läser Jonas Jonsons nya biografi och en 
sensationell bok om sonen som försköts.

För 100 år sedan, den 8 november 1914, blev Nathan Söderblom 
Sveriges ärkebiskop. Och i år har det kommit ut två böcker om honom. 
Biskopen emeritus och docenten i missionsvetenskap Jonas Jonson har 
skrivit biografin ”Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst” och 
Nathan Söderbloms barnbarnsbarn Omi Söderblom, domare i Svea 
hovrätt, har sammanställt en bok om Nathan Söderbloms äldste son 
Helge, ”I skuggan av Nathan” som bygger på Helge Söderbloms egna 
texter.

De här båda böckerna tillhör för min del höstens absolut bästa läsning 
och tillsammans skapar de en effekt som ruckar rejält på den historia 
som tidigare skrivits om Nathan Söderbloms liv och gärning. Den ena 
boken släpper ner en bomb i den andra.

Jonas Jonson ger i sin biografi över prästpojken från Hälsingland, som 
förändrade den svenska kyrkan och lade grunden för Kyrkornas 
världsråd, bilden av en målmedveten, otålig, brinnande ande, besjälad 
av sitt ekumeniska kall. Det är en utomordentlig biografi, som inte 
ägnar sig åt något kladdigt psykologiserande, utan låter Nathan 
Söderblom framträda tillsammans med sin tid, socialt, politiskt och 



klerikalt. Den gör honom begriplig och man förstår hans 
anmärkningsvärda insats och betydelse. Jonas Jonson ger liv åt sin 
imponerande research, han hanterar materialet känsligt och han skriver 
utmärkt. Läsaren är i trygga händer hos en välorienterad och stilsäker 
skribent.

Jonas Jonson kan ju inte hjälpa att det i nästan 100 år i all hemlighet 
stått en låda i trossbottnen till en liten lya på Järntorget 78 i Gamla 
stan i Stockholm. Och att den lådan rymmer Helge Söderbloms 
kvarlämnade texter, som legat där sedan han flyttade våren 1929 för att 
aldrig mer komma tillbaka. En byggmästare hittar vid en renovering av 
fastigheten boxen, som Omi Söderblom helt enkelt får, eftersom det är 
hennes farfar som lagt den där för att glömmas – alternativt upphittas.

Denna skattgömma visar sig vara rent guld. Litterärt guld.

Helge Söderblom är en enastående skribent, en lysande författare av 
dagböcker som vänder uppochner på den livsberättelse som 
eftervärlden tecknat av Nathan Söderblom. Det skär genom märg och 
ben att läsa Helge Söderbloms beskrivning av sin egen korta och 
smärtfyllda levnad, från ungdomsåren tills han 33 år gammal göms för 
världen på mentalsjukhus. Han ville inte leva, och dör 36 år gammal.

Men först tillbaka till Nathan Söderblom och Jonas Jonsons biografi. 
Liksom många stora ledare började Nathan Söderbloms uppvaknande 
med en resa. Den unge Nathan, som studerade teologi i Uppsala, var 
inbjuden till ett internationellt studentmöte på den amerikanska 
östkusten och for mot sin fars vilja. De två månaderna i USA 1890 
bestämde sedan resten av livet. Han blev inlemmad i en intellektuell 
och kultiverad överklass och påverkades av det sociala ansvarstagande 

han såg bland de kristna, av mångfalden och självständigheten bland 
samfunden, av den resultatinriktade akademiska forskningen vid Yale 
och ytterligare en rad företeelser som kom att prägla honom. Tro, 
teologi och sociala insatser måste gå hand i hand, det var hans nya 
övertygelse. Samtidigt blev hans tillhörighet från den dagen en sorts 
kulturell och intellektuell elit, vilket också med åren gjorde honom 
sårbar. Det kunde bli skvaller och prat om en så karismatisk gestalt 
som Nathan Söderblom.

År 1891 träffade han sin blivande hustru Anna Forsell, syster till 
sångaren och sedermera operachefen John Forsell. Hon var en av 
knappt tjugo kvinnliga studenter på Uppsala universitet, begåvad, 
musikalisk, intresserad och intressant.

Nathan Söderblom erövrade snabbt Uppsala. Han var en lysande 
retoriker, sjöng i Orphei drängar, hade obegripligt lätt för att lära sig 
språk (kunde med tiden tyska, franska, engelska, italienska, latin, 
grekiska, hebreiska, arabiska och persiska) och han skapade stora 
förväntningar var han än drog fram. Han och Anna flyttade som 
nygifta till Paris där de miste sitt första barn sent i graviditeten, men 
snart fick sonen Helge. Barnalstringen var i gång och familjen växte 
snabbt. Anna skulle komma att föda tolv barn. Två dog tidigt. För 
Anna Söderblom blev livet fyllt av familj och barn, var de än bodde 
hade de ständigt gäster till middagen, släktingar, vänner, kretsen i 
arbetet. Anna Söderblom deltog aktivt och livligt i det sociala som 
krävdes av henne som hustru till en präst i karriären, med middagar 
och banketter, opera, teater och konserter.

Nathan Söderblom spelade sina kort väl, hade en stark känsla för hur 
makten såg ut, och vilka som kunde gynna, eller missgynna hans 



strävanden. Jonson berättar om hur han 1920 hade bjudit in ett par 
engelska biskopar, kungen och kronprinsen tog emot och middagarna 
avlöste varandra. Biskop Henson från Durham, som var med, 
karaktäriserar i sina memoarer Söderblom som ambitiös och 
maktmedveten, tycker om att spela rollen som betydelsefull prelat. 
Han sympatiserar enligt Henson med socialismen, har stark känsla för 
demokrati och avskyr klerikalism, att kyrkan ska styra över staten.

Det lågkyrkliga draget, som fanns från prästfamiljen i Hälsingland, 
präglade Söderblom. Hjalmar Branting och August Strindberg hade 
Söderblom respekt för. Mindre för de konservativa.

Han hade, trots sin andliga outtröttlighet, en ganska svag hälsa. 
Kärlkramp, magbesvär, alla möjliga krämpor. Dessutom hade han 
enligt Jonson ett bipolärt drag. Men det hindrade honom inte i hans 
stora uppdrag som gällde Guds rike. Tvärtom var det maniska draget 
säkert en tillgång. Han ville få ihop detta rike, här på jorden, i en stor 
ekumenisk enhet.

Den svaga punkten i detta projekt var katolicismen, som Söderblom 
ogillade. När han träffar Pius X på en audiens blir Söderblom ironisk 
och hånfull. Han tycker uppenbarligen att katolikerna i sin påvedyrkan 
(”den primitiva religionens gudomliga medicinman”) ägnar sig åt ett 
löjeväckande utanverk.

Så ekumeniken får fortskrida utan katolicismen, ”ett verkligt närmande 
var uteslutet” skriver Jonson.

Den 19 augusti 1923 samlades så nästan 700 delegater från 37 länder i 
Stockholm till den stora ekumeniska konferensen som var kulmen på 

Söderbloms arbete och intensiva resande under många år. Efter detta 
var han ett av de största namnen inom den protestantiska världen, efter 
sin död kallad ”protestantismens påve” och ”kristenhetens 
ärkebiskop”. Nathan Söderblom var dessutom en celebritet i den 
profana svenska offentligheten, respekterad, firad, hyllad. Han satt i 
Svenska Akademien, fick Nobels fredspris 1930.

När han dog 1931 vid 65 års ålder var Nathan Söderblom en hjälte, 
nästan ett helgon.

Men i hans omedelbara närhet levde en skuggestalt, som Nathan 
gjorde allt för att dölja för världen. Och han lyckades. Inte förrän nu, 
på grund av fyndet av lådan i trossbottnen av Helges gamla lägenhet i 
Gamla stan har denna skugga hunnit ifatt honom.

Sonen Helge har fått stora gåvor. Och barnbarnet Omi Söderbloms 
bok består huvudsakligen av hans egna texter.

Han är språkbegåvad som sin far, musikalisk som sin mor, spelar tidigt 
piano, ägnar sig åt teater, är aktör på film, en skön ung man. En 
bisexuell dandy. Men den konstnärliga sidan uppfattar fadern som 
något Helge inte bör ägna sig åt. När han berättar för föräldrarna att 
han vill bli skådespelare på allvar ser han i en träffsäker bild de 
missnöjda föräldrarna stående sida vid sida. ”Det kom för mig att de 
liknade två stela, praktfulla, anspråksfulla pepparkakor – en gumma 
och en gubbe – vilka man lagt lite för tätt på plåten så de glidit ihop 
när de gräddats.”

Resultatet blir att Helge mer eller mindre tvingas bort från 
skådespeleriet, där han haft klar framgång på scener i flera europeiska 



huvudstäder, till Uppsala för att ta examen, och därefter till TT för att 
bli redaktör. Det slutar illa.

Att han är psykiskt bräcklig vet han tidigt: ”Tanken på att jag inte var 
normal, kanske sinnessjuk hade oroat mig redan när jag var liten.” 
Tanken på självmord följer honom genom livet, ser man i hans texter. 
Och när generalkonsul Raul Nordling den 4 maj 1929 ringde Nathan 
Söderblom i Ärkebiskopsgårdens arbetsrum för att berätta att Helge, 
förvirrad och drogpåverkad och aggressiv gripits av polisen i 
Madeleinedistriktet i Paris, stelnade det till omkring ärkebiskopen. 
Detta var en nyhet som inte skulle komma ut.

Helge spärrades in på mentalsjukhus i Paris, hämtades till Sverige av 
brodern Staffan (sedermera diplomat) för att därefter tillbringa resten 
av sitt liv på olika anstalter. Fadern såg till att Helge 
omyndigförklarades och hälsade inte på honom mer än vid något 
enstaka tillfälle. Detta plågar Helge svårt och även syskonen.

Omi Söderblom publicerar i sin bok en rad brev från Staffan där han 
diskuterar sin far, hans makt i offentligen och hans privata 
tillkortakommanden: ”samtidigt hade Pappas egocentricitet ständigt 
växt och nått en sådan grad, att jag blivit alldeles förfärad och i vissa 
ögonblick förlorat all min tro på Pappa”.

Nathan Söderblom var liksom resten av familjen ovetande om att 
Helge när han greps av polis var gift och hade ett barn. Söderblom såg 
till att han själv blev förmyndare både för Helge och för hans son 
Robert.

”I skuggan av Nathan” berättar indirekt om en man, Nathan 
Söderblom, som till varje pris vägrar att låta sitt livsverk stoppas eller 
skymmas.

Man kan, apropå skuggor, vara rädd för att Jonas Jonsons bok ska 
hamna i skuggan av Omi Söderbloms, som bär på så sensationella 
uppgifter. Det vore synd. Även om Jonas Jonsson måste ta in Helge 
Söderbloms bittra öde i en eventuell ny utgåva, är det tillsammans som 
dessa två böcker ger en ny och klarare blick på den svenska historien 
under tidigt 1900-tal.

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se

Jonas Jonson: ”Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst”
En biografi. Verbum
Omi Söderblom: ”I skuggan av Nathan”
Texter av Helge Söderblom. Verbum “
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DN 9 nov 2014: 

“150 kulturhändelser som skapade Sverige

Till den 6 december nominerar DN Kultur 150 kulturhändelser 
sedan tidningen grundades. Därefter startar omröstningen om de 
10 viktigaste. Du hittar alla på dn.se/150listan. Var med!

Kulturhistoriens råaste rallarsvingar
Debatt • ”Strindbergsfejden” • År 1910–1912
Alla svenska kulturdebatters moder föddes när August Strindberg år 
1910 i Afton-Tidningen gick till våldsamt angrepp på Karl XII. På 
detta följde en två år lång, aldrig ändande polemik som inbegrep den 
tidens kulturella giganter: förutom Strindberg själv Verner von 
Heidenstam, Fredrik Böök och Sven Hedin. Debatten, som förvisso 
innehåller några av den svenska kulturhistoriens råaste rallarsvingar, 
handlade i grunden om motsättningen mellan radikal modernitet och 
konservativ tradition; att den förra gick segrande ur striden kom att 
sätta sin prägel på hela det svenska 1900-talet.

En svensk James Bond föds
Litteratur • Jan Guillou:”Coq Rouge” • År 1986
Mellan 1986 och 1995 skrev Jan Guillou tio böcker i serien om Carl 
Hamilton. De sålde i skyhöga upplagor, varje bok i runt en halv miljon 
exemplar med pocketutgåvor inräknade. Bara det var rekord. I ”Coq 
Rouge” introducerades superhjälten och adelsmannen Carl Hamilton, 
en svensk James Bond med radikala böjelser, som skickas ut på 
hemliga och våldsamma uppdrag för den svenska statens räkning. I 
böckerna om Hamilton skrev Guillou underhållande thriller som med 
örnperspektiv beskrev det politiska tillståndet i den svenska nationen.

Tonskön tenor förtrollade världen
Opera • Jussi Björlings internationella genombrott • År 1936
Egentligen hette han Johan och tillsammans med sina bröder bildade 
han en sångkvartett, ackompanjerad av pappa David på piano. 1928 
antogs han vid Operaskolan och två år senare debuterade han i ”Don 
Giovanni”. 1936 fick han sitt internationella genombrott i Wien och 
sedan följde en rad glansroller. Johan Jussi Björlings röst hade en 
fantastisk klang, en tonskönhet, men också en teknisk behärskning. 
Han dog av en hjärtinfarkt 1960, endast 49 år gammal och 
begravningen direktsändes i radio och tv. Många anser att han är den 
störste tenor vi haft. Lyssna själv på till exempel ”O Helga natt” eller 
”Till havs”.

Utvandrarsagan fick nytt liv på musikalscenen
Musikal • Benny Andersson och Björn Ulvaeus: ”Kristina från 
Duvemåla” • År 1995
Redan på natten efter premiären i Malmö 1995 stod det klart att Benny 
Andersson, Björn Ulvaeus och regissören Lars Rudolfsson med 
”Kristina från Duvemåla” skrivit svensk musikhistoria. Med Helen 
Sjöholm som Kristina och Anders Ekborg som Karl-Oskar hade de 
lyckats att göra om Vilhelm Mobergs Utvandrarepos till en musikal 
som generationer tagit till sina hjärtan. Musikalen har spelats runt om i 
världen, flera av melodierna tillhör nu den svenska sångskatten och 
just nu går den för fullsatta salonger på Göteborgsoperan.



DN 10 nov 2014: 
“Självbild i gungning

Regeringens kanske hårdast hudflängda ministrar heter Alice Bah 
Kuhnke, Åsa Romson och Mehmet Kaplan. Två har utomeuropeiska 
namn, och två av dem har gemensamt att de är kvinnor.

Har de gjorts till villebråd i ett sexistiskt eller rentav rasistiskt 
mediedrev? Är de utsatta för mobbning?

Vad alla tre har gemensamt är att de är miljöpartister. Och klart står att 
Miljöpartiet de senaste veckorna haft svårt att manövrera genom det 
intensiva skede av granskning som följer efter varje regeringsskifte.

Språkrören har trånat länge efter ministerposter, men inte tränat för 
rollen som hårt kritiserade statsråd.

Kritiken som har yttrats i spalterna mot Alice Bah Kuhnke har varit 
både självförvållad och saklig. Expressens kolumnist Sakine Madon 
jämförde i lördagens tidning (8/11) kommentarerna om 
kulturministern med det illvilliga motståndet mot Stockholms förra 
kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP).

Men medan Sjöstedt trakasserades som person – ett av de mer 
godartade exemplen är att hon i en artikel i DN beskrevs som ”den 
magra om huvudet” – har Bah Kuhnkes kritiker försökt få den nya 
kulturministerns politik på kornet. Och haken har varit att knappt ett 
enda meningsfullt ställningstagande gått att sikta.

Vilket stort projekt blir viktigt när Miljöpartiet nu får makt över 
kulturen? I vilken riktning vill regeringen föra den osäkra 

finansieringen av public service? Finns någon politik för att hantera 
den snabba lokaltidningsdöden?

I intervjuer har kulturministern svarat som om hon höll ett tacktal. 
Ungefär som om en ministerpost ska betraktas som ett pris man 
oväntat smickrats med.

Utläggningen i förra veckans artikel i DN Kultur var tänkt att bemöta 
kritiken. I stället förstärktes bilden av en politiker som inte bottnar.

Visst är jobbet som just kulturminister extra otacksamt. 
Kulturetablissemanget är lika obotligt svårflirtat som det är röststarkt. 
Och visst kan kvinnor i offentligheten dömas hårdare än män. På nätet 
är det förskräckande enkelt att hitta både sexistiskt och rasistiskt hat 
mot MP-ministrarna.

Kvar finns ändå mediernas uppgift att närgånget och noggrant granska 
makten.

Minst lika illavarslande som kulturministerns avsaknad av svar är 
sättet att hantera frågorna. Expressens reportrar ville i förra veckan 
följa med kulturministern under hennes dag, men förlänades två 
minuter över telefon.

Bah Kuhnke och hennes medarbetare tyckte sig sedan ha rätt att 
komma med synpunkter på att tidningen beskrev hur samtalet plötsligt 
avbröts. ”Glöm inte att skriva detta nu”, instruerade ministern.

I den sortens ärenden har det gröna omdömet lett partiets företrädare 
fel flera gånger. Under regeringens budgetförhandlingar ringde en arg 
MP-tjänsteman till DN:s reporter och fräste: ”Ni går på jävla 
sossespinn!”



Inför ett EU-möte om klimatet i förra månaden kontaktade 
miljöministern och språkröret Åsa Romson Svenska Dagbladet för att 
berätta om en ståndpunkt som sedan inte visade sig vara förankrad hos 
statsminister Stefan Löfven.

I vargfrågan har S och MP:s respektive ministrar gått ut offentligt med 
var sin linje.

Somliga av de senaste veckornas pinsamheter hamnar på Stefan 
Löfvens eget konto. På vänstersajten Dagens Arena konstaterar Håkan 
A Bengtsson att statsministern har underskattat behovet av att 
koordinera och hålla disciplin i regeringens arbete.

Men Miljöpartiet har också egna problem med att finna sig till rätta i 
korridorerna på Rosenbad och med att hålla ihop. Någon intern 
uppslutning bakom kulturministern syns inte till.

Att partiet en aning chockartat backade i valet och utan att hinna 
hämta andan kastades in i regeringsförhandlingarna har säkert 
försvårat omställningen.

Tidigare har Miljöpartiets förvandling skett stegvis. För partiet lär det 
ta tid att smälta sin nya roll och förlika den med partiets självbild som 
utmanare.

Inte minst handlaget med kritik i medierna behöver bli bättre. Som 
regeringsparti får man ingen smekmånad.

Dn 10/11 2014 

DN 10 nov 2014: 

“ Catia Hultquist: Hårdhudat hälsopepp 
har skapat ett skriande behov av svaghet

I höstens bokutgivning verkar hälsotemat ha ersatts av sin 
motsats: ohälsan. Nu vill vi höra om det sjuka, kantstötta och 
dumdristiga – och här passar Ester Nilsson som hand i handske.

Varför älskar vi Ester Nilsson? Jag tänker förstås på Lena Anderssons 
skandalomsusade romanhjältinna, hon som blivit en litteraturens 
slitstarka seriefigur och som nu är tillbaka med en ny hopplös 
förälskelse i ”Utan personligt ansvar”. Visst, vi retar oss på den envetet 
naiva Ester, vi kanske vill lägga armen farmoderligt om henne eller till 
och med brutalt ruska om henne: ”Hallå! Vakna Ester! Glöm honom, 
han är inte bra för dig! Han är gift, och dessutom skådis för guds 
skull.” Men vi kapitulerar och fortsätter att älska henne med samma 
dövblinda kärlek som en förälder för sitt barn.

Det är något med Ester som gör böckerna om henne till bladvändare 
och får oss att läsa snabbt och girigt. Och även om den filosofiskt 
bevandrade Ester är mycket intelligent och har en hel del klokt att säga 
om kärlekens villkor, så är det knappast hennes spetsfundigheter som 
gör henne till en oförglömlig romanfigur. Det är något helt annat som 
etsar sig fast, förmodligen igenkänning. För medan det bara finns en 
person som med stolthet i rösten kan säga: ”Jag är Hugo Rask” finns 
det så många fler som viskande, nästan skamset kan bekänna: ”Fan, 
jag är Ester Nilsson.” Någon gång i livet har vi alla varit Ester.



Vi sitter i den mycket oglamorösa lunchmatsalen i det gråkalla ljuset 
och pratar sjukdom. Om att vara fånge i sin kropp och sin diagnos. Att 
snudda vid känslan av begränsning och dödlighet är visserligen lätt 
ångestframkallande, men tankeexperimentet landar ändå i en sorts 
uppskattning av det vardagliga. Att få hämta och lämna på dagis. Att 
laga mat till den man tycker om. Att sitta i en lunchmatsal med 
blomkålslukt och gråkallt novemberljus och vara någorlunda frisk.

I höstens bokutgivning verkar hälsotemat vara ersatt av motsatsen, 
nämligen ohälsan. I ”Rädslan för svaghet” skriver idéhistorikern 
Sverker Sörlin bland annat om sin gikt. Nyligen kom två snarlika 
självbiografiska böcker som berättar om hur det känns att drabbas av 
sjukdomarnas sjukdom, cancer: Karin Björkegrens ”Jag vill fan leva” 
och Pamela Anderssons ”Jag ska inte dö i dag”.

Båda titlarna bygger på bloggar som tog fart när författarna fick sina 
livsomvälvande diagnoser. I bloggarna och böckerna är det kampen 
mot sjukdomen som står i fokus. Det är plågsamma behandlingar, 
operationer, kala huvuden, ständig rädsla och ovisshet. En 
golgatavandring, som Björkegren kallar det. Med obönhörlig 
detaljrikedom beskriver hon kroppens och psykets förändringar. Hon 
lämnar ut sig själv i all sin skröplighet: sorgen, smärtan och 
ynkligheten.

Det är inte bara jag som fascineras av de starka 
sjukdomsberättelserna. Karins och Pamelas från början hälsoinriktade 
bloggar (”Yoga, mat och meningen med livet” och ”En 
mingeldrottnings förvandling”) har fått många följare sedan cancern 
dök upp som en objuden gäst mitt bland yogaövningar och 
joggningspass. ”Cancerbloggen har blivit den nya modebloggen”, som 

Björkegren galghumoristiskt konstaterar.

Och kanske är det så att de senaste årens veritabla syndaflod av 
hårdhudat hälsopepp, bodyliscousbloggande och bootcamphetsande 
har fått oss att längta efter något helt annat. ”Rädslan för svaghet” har 
omvandlats till vårt skriande behov av svaghet. Kanske har det blivit 
läge att sätta på en ny skiva, en gammaldags vinyl med lite repor och 
hack i? Låt oss få höra om det sjuka och kantstötta, det obotliga och 
dumdristiga. Låt oss få läsa om en människa som heter Ester Nilsson 
som ägnar sig åt något så himla omodernt och dumt som att bli 
olyckligt kär.

Catia Hultquist catia.hultquist@dn.se “
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DN 10 nov 2014: 

“ En fri insyn i kulturens vardagsrum

Arkitektur • Kulturhuset Stockholm, arkitekt Peter Celsing • År 
1974

Arkitekten Peter Celsing är mest känd för två byggnader i Stockholms 
city, som fyllde igen de sista hålen efter de omdiskuterade rivningarna 
av Klarakvarteren. Riksbankshuset, invigt 1970, är det mest 
konstnärligt genomarbetade medan intilliggande Kulturhuset, invigt 
1974, det folkligt mest kända. Celsings vision var ett öppet hus, ”ett 
slags kulturens vardagsrum”, där den glasade fasaden ger fri insyn och 
utblick mot Sergels torg och Hötorgscity. Efter en omorganisation 
2013 är nu Stadsteatern införlivad i Kulturhuset med flera scener, 
bibliotek, verksamheter för barn och konstgallerier.

Till och med den 6 december nominerar DN Kultur 150 
kulturhändelser sedan tidningen grundades. Sedan startar 
omröstningen om de 10 viktigaste. Du hittar alla på dn.se/
150listan. Var med!”

DN 10 nov 2014: 

“Kulturbonusen skrotas i Stockholm

En av alliansens kulturella profilfrågor i huvudstaden har nått 
vägs ände. Efter maktskiftet i Stockholms stadshus omfördelas 
den kontroversiella kulturbonusen till det reguljära kulturstödet.

Kulturbonusen infördes av det borgerliga styret i Stockholm 2007 och 
delades ut för första gången 2008. Bonuspengarna har de senaste åren 
bestått av 6 miljoner kronor årligen och har under flera år fördelats 
efter fyra parametrar: andel egna intäkter, ökning av de egna 
intäkterna, andel barn- och ungdom i publiken samt en ökning av 
andelen barn och unga i publiken. I år bytte bonusen namn till 
publikbonus och fick nya regler som innebar att enbart ökade intäkter 
skulle ligga till grund för anslagsfördelningen.

Enligt förra kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) var syftet med 
bonusen att uppmuntra kulturlivet att stärka sin egen ekonomi och att 
locka ny publik.

Systemet har dock varit starkt kritiserat av många kulturaktörer, 
särskilt inom teatervärlden. Boulevardteatern genomförde 2010 en 
tredagars teatermaraton i protest mot kommersialiseringen av 
kulturpolitiken och Moment teater ägnade hela fjolårets föreställning 
”Moment on ice” åt effekterna av kulturbonusen.

Kritikerna har framhållit att incitamentssystemet likställer stor 
publik med konstnärlig kvalitet och har pekat på risker för politisk 
godtycklighet i formuleringen av kulturbonusens kriterier. Nu aviserar 



Stockholms nya stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S) 
att den kontroversiella bonusens dagar är räknade. Pengarna adderas i 
stället till det reguljära kulturstödet.

– Vi har varit kritiska från början. Kulturbonusen innebär ett styrtänk 
som riskerar att leda till ökad kommersialisering. Det har funnits en 
uppenbar risk att man styr mot enklare verksamheter och mer säkra 
kort. Tanken med kulturpolitik är egentligen att man ska göra det 
omvända: att möjliggöra kultur som inte bara är säkra kort. Så 
satsningen har känts kontraproduktiv i själva upplägget. Sedan har den 
inte heller gett de positiva effekter som genomförarna hade hoppats på, 
säger han.

Vad menar du med att de positiva effekterna har uteblivit?

– Det fanns en naiv tanke om att ekonomisk stimulans skulle ge 
kulturaktörer ökad vilja att dra in pengar. Men de flesta kulturaktörer i 
fristående grupper jobbar väldigt mycket med just finansiering redan i 
dag och gjorde det även innan. I den mån kulturbonusarna har haft 
någon effekt över huvud taget så har de på marginalen bidragit till 
ökad kommersialisering, säger han.

Enligt Madeleine Sjöstedt var kulturbonusen ett politiskt verktyg som 
kunde få kultursektorn att växa. ”Lyckas man sälja tio extra biljetter 
till en källarteaterföreställning har man gjort kvalitetskulturen till en 
större del av tio stockholmares liv”, skrev hon på sin blogg tidigare i år 
i samband med att kulturbonusen gjordes om till publikbonus.

Är inte framgång hos publiken något som bör uppmuntras i all 
kulturverksamhet?

– Jo, självklart är kulturen till för stockholmarna och inte bara för 
utövarna. Men eftersom man inte har kunnat se några sådana effekter 
av det här finns det andra saker man kan göra för ett bättre 
publikarbete. En är att få ett mer förutsägbart stöd. Om du vet att du 
får pengar har du också möjlighet att ägna tid, kraft och resurser åt 
information, säger Roger Mogert.

Kulturbonussystemet upphör den 1 januari. Något alternativt 
incitamentssystem finns än så länge inte med på den nya och 
reviderade kulturpolitiska kartan.

– Det är svårt med fasta incitamentsstrukturer. Man riskerar att hamna 
i en situation där man stimulerar fel saker, säger han.

Du har varit kulturborgarråd i tre veckor. Vad ser du annars som 
din viktigaste kulturpolitiska uppgift att ta itu med?

– Den stora uppgiften är tyvärr densamma som 1974: att ge alla 
stockholmare tillgång till kulturen. Vi vet att det skiljer otroligt mycket 
utifrån vilka uppväxtvillkor man har, vilken socioekonomisk bakgrund 
man har och vilka kulturvanor man har haft i hemmet. Jag vill utjämna 
klasskillnaderna i tillgången till kultur.

Sverker Lenas sverker.lenas@dn.se “
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DN 10 nov 2014:
”Det finns ett sug efter en mer aktiv 
kulturpolitik”

Tre frågor: Demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har 
haft en tuff start, men får snart hjälp av sin första ordinarie 
pressekreterare. Kristoffer Talltorp kommer närmast från en 
motsvarande tjänst på Naturskyddsföreningen.

1 Hur känns det att bli pressekreterare åt den mest påpassade 
ministern?
– Jag tycker att det ska bli jättespännande. Om man skyr debatt ska 
man inte ge sig in i kulturpolitiken (skratt). Men mycket av den 
senaste tidens diskussioner har sin utgångspunkt i att folk efter de 
senaste årens styre känner ett väldigt sug efter en mer aktiv 
kulturpolitik.

2 Kommer du att hjälpa kulturministern att skriva tal och 
artiklar?
– Det har vi inte kommit överens om än, vem i staben som ska göra 
exakt vad. Men jag har tidigare skrivit tal åt Maria Wetterstrand så jag 
kommer förmodligen att vara behjälplig med det.

3 Tycker du också att kulturen är grunden i ett ekologiskt 
samhälle?
– Det var rubriken som ni själva satte till kulturministerns debattartikel 
i DN. Men jag tror att det där hamnar i en diskussion om vilken typ av 
konsumtion vi kommer att se i ett hållbart samhälle. Där kommer 
mycket annan konsumtion att ersättas av kulturkonsumtion.

Sverker Lenas “

DN 10 nov 2014: 

“ Judith Kiros: Identitetspolitik och 
vänster politik är inga motpoler

Vem är egentligen Jason? Inte Tomas Ledin i alla fall. Men vad beror 
det på? Är det för att identitetspolitiken, som Åsa Linderborg skriver i 
sin artikel om politisk korrekthet, ”skuldbelägger och 
splittrar” (Aftonbladet 7/11)?

Jag tror inte det.

Diskussionen kring Tomas Ledins medverkande i kampanjen var 
denna: Döljer den här solidaritetshandlingen det kampanjen försöker 
blotta, det vill säga den strukturella rasismen? Hur kan en mer effektiv 
kampanj se ut – en som erkänner att vi behandlas olika, att Jason gick 
med pass på fickan medan vita personer lämnade sina hemma?

Kort: folk utestängs inte när de vill vara solidariska med en kamp de 
inte naturligt ingår i. Däremot problematiseras det ofta hur man bör 
organisera sig för att vara solidarisk. Hur kan solidariteten användas 
som ett politiskt verktyg för att blotta makten?

Jag tänker inte diskutera varje exempel Åsa Linderborg tar upp, utan 
fokusera på vad jag uppfattar som det centrala: en tänkt motsättning 
mellan vad Linderborg kallar identitetspolitik (feminism, 
transaktivism, antirasism och så vidare) och vänsterpolitik. En 
motsättning jag, som både vänster- och antirasistiskt och feministiskt 
engagerad, inte ser.



Vi kan enas om att vi lever i en liberal hegemoni. Radikal politik 
omvandlas snabbt till att ha rätt frisyr, använda rätt ord och 
problematisera sin musiksamling. Och antirasism blir – delvis på 
grund av medielogiken – oftare frågan om representation och 
rasstereotyper än om hur rasism och klass samverkar inom ett 
kapitalistiskt system.

Men vem bär egentligen ansvaret för det?

När Afrofobirapporten publicerades i februari såg jag fram emot en 
diskussion om klass och rasism mot svarta i Sverige. Fattigdomen 
inom den afrosvenska gruppen är utbredd och allvarlig.

Den diskussionen kom inte – inte heller från vänstern. Är vänstern 
rädd för att splittra rörelsen genom att prata om hur klass könas, 
rasifieras, levs? Och vad har man då för bild av arbetaren och vilka 
kroppar som friktionsfritt kan ingå i vänsterrörelsen?

Precis som feminismen är andra identitetspolitiska analyser eller 
organiseringsmetoder verktyg för att begripliggöra förtryck och 
exploatering. Och precis som inom feminismen kan målet vara 
praktiskt (representation) och visionärt. Antirasismen, exempelvis, kan 
mycket väl handla om stereotyper. Men den kan också handla om 
upplösandet av ett system som rättfärdigar övergrepp mot och 
exploateringen av icke-vita kroppar. Inte jämlikhet, utan radikal 
förändring.

Under tiden är det viktigt att arbeta både i nuet och för framtiden, att 
skapa en bred rörelse. Och för en bred rörelse krävs ett erkännande av 
hur strukturella förtryck reproduceras både inom rörelsen (vilka frågor 

får utrymme och varför?) och i samhället i stort (var sammanfaller 
våra visioner och intressen?).

Just nu är det viktigt att hitta en balans mellan praktiskt arbete – vad vi 
kan göra nu, och för varandra – och systemkritik. Vi har inte råd att 
låta det ena utesluta det andra.

Men detta kräver öppenhet, och nyfikenhet. Folk inom både högern 
och vänstern avfärdar exempelvis transfrågor som politisk korrekthet, 
utan att se att det handlar om någonting mycket konkret: överlevnad i 
en fientlig samtid.

Att kritisera cisnormen (att alla ska identifiera sig med det kön de 
tilldelas vid födseln) öppnar upp förståelsen för könsförtryck och 
breddar den feministiska analysen. Det gör plats för fler kroppar och 
uttryck.

Jag ser ingen motsättning, bara potential för solidaritet och styrka. En 
potential vi inom vänstern bör ta vara på. “



DN 10 nov 2014: 

“Medelklassen ser inte sin egen smutsighet

Medelklassen kan skriva en rapport från en skurhink any day. Om de 
bara kände sin egen smärta. Problemet är att medelklassen är formad 
för att slippa erkänna sin egen smutsighet. Den finns alltid hos någon 
annan.

Jack Hildéns bok ”Vi, vi vaktmästare” är så bra för att den fångar just 
detta: det vidriga medelklasstillståndet av att vara levande död, utan 
egenskaper, utan en position att erövra eftersom positionen är 
medfödd, kvar är bara den vaga kampen för att få spricka.

Om Maja Ekelöf och hennes systrar kämpade för att få skriva, för att 
räknas som en människa, för att vara en person som de övre klasserna 
inte måste tycka synd om, så behöver dagens medelklass bara kämpa 
för att få blotta sin egen mänsklighet.

Är det en kamp vi kan ta?

Jag tycker att medelklassen har ansvaret att alltid vara allierad, att ryta 
ifrån när romska kvinnor stängs ute från bibliotek, att alltid visa 
civilkurage.

Jag tänker på Daniel Velascos radiodokumentär ”Patienten och 
tystnaden” (SR Play) om en skolläkare som våldtagit flickor på sin 
mottagning. Sköterskor, föräldrar och systrar hade fått misstankar eller 
information om vad som pågått. Men ingen hade gripit in. När Velasco 
frågar: ”Varför gjorde du ingenting?” kommer skamsna svar: ”Det 

tordes ju inte en sjuksköterska gå och säga till en doktor.”

Hur känns det att göra allt i ens makt för att passa in? Att stå med 
smutsen upp till knäna och ändå vara ren?

Där, Eskil, där, Jack Hildén, har vi vår medelklassmärta.

Elin Cullhed “



DN 10 nov 2014: 

“ Akademien tar debatten om vinster i 
språkvården

Den anrika institution som en gång vägrade ta ställning för Salman 
Rushdie tycks vara på väg att återfinna sin plats i samhällsdebatten. 
Åtminstone satte Svenska Akademiens för närvarande 16 ledamöter på 
gårdagens DN Debatt ner sina 32 fötter till stöd för 
Terminologicentrum (ursprungligen Tekniska nomenklaturcentralen) 
som nu hotas av indraget statligt stöd. Som Akademien mycket riktigt 
konstaterar, i sitt oväntat politiskt färgade inlägg, är detta en besparing 
där ”den fiskala vinsten ej står i någon som helst proportion till den 
skada som kommer att uppstå”. Ännu en varning till välfärdens 
potentiella profitörer får härmed anses vara utfärdad. Sista ordet är inte 
sagt i debatten om vinster i språkvården.

Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se 2

DN 10 nov 2014:

”Figaros bröllop” är både skojig och 
drabbande

”Trilogin”, del 2 ”Figaros bröllop”
av Wolfgang Amadeus Mozart
Övers. Britt G Hallqvist.
Dirigent: Per-Otto Johansson. Regi: Tobias Kratzer. Med: Anders 
Larsson, Frida Engström, Karolina Andersson, Anton Ljungqvist, 
Matilda Paulsson, Ann Sigurdson, Peter Kajlinger, Wermland operas 
orkester m fl. Scen: Värmlandsoperan, Karlstad.

Det är svårt att tänka sig en mer talande öppningsscen än den där Frida 
Engströms försmådda grevinna demonstrativt smular sönder 
knäckebrödet och tuggar i sig sidorna ur sin makes dagstidning El 
País. Mozarts musikpsykologi kan man dessutom alltid lita på och i 
”Figaros bröllop” är förvecklingarna ett faktum mellan herrskap och 
tjänstefolk. Frisören Figaro (Anton Ljungqvist) är numera anställd som 
betjänt hos greve Almaviva och har skaffat sig en fästmö – Karolina 
Anderssons skärpta Susanna som här är på smällen. Rosina/Grevinnan 
har klättrat på den sociala stegen, men greven har visat sig vara en 
otrogen knöl och det är anledningen till att regissören Tobias Kratzer 
var på rätt spår med sin maktanalytiska läsning redan i första delen av 
”Trilogin”.

När Mozart tar över Beaumarchais rollfigurer från Rossinis prequel 
har greven också fått byta röstfack från tenor till baryton – 
kännetecknet för operahistoriens alla bad boys. Anders Larsson kliver 
in med all den fåfänga och pondus som krävs för att spinna vidare på 
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den sadistiska sida som släpptes fram i slutet av ”Barberaren i 
Sevilla”.

Persongalleriet börjar annars bli alltmer förvirrande, men i 
programbladet finns tack och lov en smart skiss över hur rollfigurerna 
hänger ihop. Peter Kajlingers fysiskt tilltygade doktor Bartolo är på 
krigsstigen igen, ypperligt roande inpå bara skinnet. Ann Sigurdsons 
Berta/Marcellina lyfter äntligen från ren karikatyr och pålitliga 
mezzosopranen Matilda Paulsson introducerar den förföriske Cherubin 
med lila hörlurar om halsen.

Ordningen i salongen är samtidigt återställd. Musikerna har som 
vanligt halkat ner i orkesterdiket med ett alert och inspirerat 
Mozartspel. Sångarna håller sig i sin tur på behörigt avstånd från 
publiken och plötsligt känns de faktiskt förvånansvärt långt borta. 
Särskilt som scenografen och kostymdesignern Rainer Sellmaier har 
skapat en palatslik och rokokoryschig inramning till denna utpräglade 
ensembleopera, där regin låter den subtila samhällskritiken bubbla upp 
till ytan.

Det slutar förstås ännu en gång med en cliffhanger; efter 
äktenskapskrisen går greven och grevinnan mot ett gemensamt öde när 
franska revolutionen stormar in. Med genomgående suveräna 
sånginsatser och god känsla för operans erotiskt gäckande 
salongskomik blir det inte bara en snygg och skojig uppsättning, utan 
också en drabbande studie av mänskliga svagheter och hierarkier som 
sakta börjar rämna. ”Figaros bröllop” utgör ett stabilt mittenparti i 
Värmlandsoperans trestegsraket, men föreställningen fungerar minst 
lika fint på egen hand.
Johanna Paulsson musik@dn.se “

DN 10 nov 2014: 
“ Höjda bidrag ska få fler att idrotta

Den nya rödgrönrosa alliansen i Stockholm höjer föreningsstödet 
med 15 miljoner nästa år. En stor del ska gå till att stärka 
ledarutbildningen i föreningarna.

Det finns en samsyn bland partierna i Stadshuset om att Stockholms 
idrottspolitik ska ha breddidrott och folkhälsa i fokus. Som 
oppositionsledare i idrottsnämnden har Emilia Bjuggren (S) flera 
gånger föreslagit höjda föreningsbidrag. När hon nu blivit borgarråd 
med ansvar bland annat för idrottsfrågorna har hon fått igenom en 
höjning i budgeten. För nästa år blir det en höjning med 15 miljoner.

– En del i höjningen är att vi ökar på de generella föreningsbidragen. 
Men vi vill också göra en satsning på ledare i föreningarna. Den ska 
syfta både till att få fler att idrotta och till att få fler av de tonåringar 
som slutar idrotta att vara kvar i föreningarna som ledare, säger Emilia 
Bjuggren.

Flera undersökningar de senaste åren har visat att idrottande i 
föreningar minskar bland unga – särskilt bland tonåringar.

– En viktig förklaring till det är att fler och fler tränar på gym. Och det 
spelar verkligen ingen roll om man tränar på ett gym eller på en 
bollplan. Men föreningslivet är mer än att röra på sig. Den som är 
aktiv i en förening är med i en gemenskap och föreningslivet är viktigt 
om man vill lära sig demokrati, betonar Emilia Bjuggren.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se 
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DN 11 nov 2014: 
“ 100 000 kan ännu ha osäkra modem

Bredbandsbolaget har fortfarande allvarliga säkerhetsbrister i 
sina modem som gör att internetuppkopplingarna är vidöppna 
för utomstående att kapa. Företaget meddelade för 1,5 vecka 
sedan att sårbarheten är borta, men DN kan i dag avslöja att 
deras påstådda säkerhetsuppdatering aldrig har skett.

DN kunde nyligen visa att Bredbandsbolaget har säkerhetsbrister i sina 
modem. De var så allvarliga att utomstående skulle kunna avlyssna 
internettrafiken, telefonsamtal, läsa mejl och till och med kapa kontot 
hos internetbanken.

Efter avslöjandet meddelande Bredbandsbolaget att luckan hade täppts 
igen. ”Bristerna är nu åtgärdade genom en säkerhetsuppdatering av 
modemets programvara. Uppdateringen blev klar den 30/10”, står det 
på företagets hemsida.

Men någon uppdatering till en ny version av programvaran har inte 
gjorts. DN kan i dag avslöja att säkerhetsbristerna fortfarande finns 
kvar på två av de tre modemen från märket Zyxel som Bredbands
bolaget använder – modell 2601 och 2812.

Bredbandsbolaget har i stället försökt dölja bristerna genom att stänga 
av modemets kontrollpanel. Men ”adressen” dit finns fortfarande 
kvar, fast på ett annat ställe – port 37 964 i stället för port 80.

DN gjorde i går stickprov hos 17 privatpersoner som har 
Bredbandsbolaget och modemet Zyxel 2601 eller Zyxel 2812. I 
samtliga fall kunde vi kapa personernas internetuppkoppling. Vi fick 

tillstånd före testet.

Modemen är fortfarande förprogrammerade med ett dolt 
användarkonto, som heter Kung, med ett dåligt lösenord på bara fyra 
tecken och som ger fullständiga rättigheter att ändra inställningar. 
Kommer man in på det kontot kan man ta kontroll över modemet.

DN:s uppskattning är att minst 100 000 hushåll fortfarande har de 
osäkra modemen.

För att sårbarheten ska kunna utnyttjas krävs att internetanvändaren 
lockas att besöka en hemsida som innehåller skadlig datorkod.

Koden skulle till exempel kunna läggas in på en sida som innehåller 
bilder på djur, eller dolt i en annons på en helt vanlig hemsida. Genom 
koden som göms på sajten kan utomstående ändra vilken så kallad 
domännamnserver – ett slags ”adresslista” – som modemet ska 
använda. Servern är en särskild dator som i normalfallet står hos 
internetleverantören och som modemet anropar när webbläsaren vill 
veta vilket ip-nummer en sajt har.

Om den riktiga domännamnservern byts ut till hackarens egen server 
får han eller hon kontroll och kan se vilka sajter som besöks. Det går 
till och med att skicka internetanvändaren till fel ställe.

Utomlands har liknande säkerhetshål i modem utnyttjats av bedragare. 
Hösten 2013 hackades till exempel 300 000 polska modem när 
domännamnservern ändrades så att brottslingar kunde kapa 
bankkonton.



Andreas Hamrin, presschef på Bredbandsbolaget, säger till DN att 
företaget under natten mot tisdagen ska arbeta med att försöka täppa 
till säkerhetsproblemen.

Hur ser du på att det fortfarande går att hacka era modem?

– Det är otroligt allvarligt. Så fort vi fick kännedom om den nya 
säkerhetsbuggen så har vi – tillsammans med Zyxel – jobbat på en ny 
lösning. Sedan kommer vi att ta in en extern konsult som ska granska 
om lösningen är säker.

Hur ser du på att ni uttryckt er som att en 
”säkerhetsuppdatering” har gjorts av modemets programvara, 
när det i själva verket är samma version av programvaran som 
tidigare?

– Eftersom det har kunnat misstolkas så är det olyckligt. Det har inte 
varit vår avsikt. Tvärtom har vi försökt vara så tydliga som möjligt. 
Med säkerhetsuppdatering menade vi en ändring av konfigurations
inställningarna.

Om man klickar sig vidare på Bredbandsbolagets hemsida står det att 
företaget arbetar på en ”mer långsiktig lösning” med en ny 
”mjukvara”.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Detta har hänt.

Bredbandsbolaget är en av landets största internetleverantörer.

Den 29 oktober kunde DN avslöja att företaget har allvarliga 
säkerhetsbrister i sina modem som gör att utomstående kan avlyssna 
och kapa internetuppkopplingen.

Fakta. Två modem är fortfarande osäkra

Två av Bredbandsbolagets modem – Zyxel 2601 och Zyxel 2812 – har 
fortfarande allvarliga säkerhetsbrister.

Det står på modemets framsida vad modellen heter.

Det är svårt att själv skydda sig mot säkerhetsbristerna. Vi har sett att 
versionerna (så kallad firmware) av modemets mjukvara är gammal 
och sårbar. Vad Bredbandsbolaget sannolikt behöver göra är att 
uppgradera alla kunders modem. Det är oklart hur lång tid det tar.

Ett sätt för kunder att skydda sig är att själva köpa ett modem som man 
litar på – och koppla in det med Bredbandsbolagets Zyxel-modem i  så 
kallat ”bryggat läge”.

För att skydda sig mot ”bankkapning” gäller det som användare att 
vara uppmärksam på om hemsidan använder sig av en krypterad 
anslutning. Då står det ”https” i  adressfältet i kombination med ett 
certifikat som ska garantera besökarna att man befinner sig på bankens 
hemsida.

Dn “
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DN 11 nov 2014: 

“ De satsar högt på billigare utlandssamtal

Efter en semester utomlands kan telefonräkningen bli en både dyr 
och tråkig överraskning. Skaparna bakom mobil-appen 
Mobitrotter jobbar för att minska det problemet.

Från ett gult tegelhus söder om Stockholm med utsikt över ett 
regngrått industriområde arbetar Peter Bjurström och Jan Larsson med 
appen Mobitrotter som ska göra det billigare för alla att ringa och surfa 
i utlandet.

– Telefoni är det sista området som fortfarande är riktigt överprissatt. I 
dag är det billigt att ringa och surfa i Sverige, men så fort du går över 
gränsen till ett annat land blir det svindyrt. Och varför är det så? Det 
kostar inte mer att producera en minut telefoni utomlands än vad det 
kostar i Sverige, säger Jan Larsson.

Tanken är att den som använder appen ska köpa ett lokalt simkort. 
Då ringer man med lokala priser –men alla samtalen går fortfarande 
genom användarens vanliga mobilnummer eftersom uppgifterna sparas 
i appen. De internationella samtalen går via Mobitrotters system, till 
helt andra priser än med vanlig roaming. För den som inte vill köpa ett 
nytt simkort så kommer det också inom kort gå att ringa inom wifi-
zoner. Även då går samtalen via användarens vanliga telefonnummer.

– Utanför EU sparar man 90–95 procent av kostnaden och inom EU 
handlar det om ungefär 50 procent, säger Peter Bjurström.

Jan Larsson och Peter Bjurström har tidigare jobbat med telekom både 
som entreprenörer och konsulter. Men 2013 sade de upp sig från sina 
gamla jobb för att satsa allt på Mobitrotter. De investerade nästan allt 
de hade och har jobbat utan lön i ett och ett halvt år.

– Det var bara in med pengarna och köra. Jag har aldrig tvivlat, då 
hade jag inte kunnat göra det här, säger Jan Larsson.
Men arbetet har dragit ut på tiden och pengarna började sina. Till slut 
fick de gå ut och söka nytt kapital.

– Vi blev tvungna att göra så för att överleva. Men nu är vi på fötter 
igen, säger Peter Bjurström.
Till slut var appen färdig och i dag har Mobitrotter avtal med bland 
annat resebolagen Ving och Apollo. Nästa steg är att lansera 
Mobitrotter internationellt.
Jakob Lind jakob.lind@dn.se
Peter och Jans tre tips

1 Våga ta risker och blicka framåt.
2 Tappa inte siktet på målet.
3 Du kommer att lyckas om du vill.
Fakta. Mobitrotter

Startade: 2013
Anställda: 6

Omsättning 2013: 535 000 kronor
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DN 11 nov 2014: 
“ I dag ser människan livet bara som tid 
som ska administreras

Joggare som med sina Iphone mäter tid, puls och prestanda är 
typiska för vår tid. De tycker sig vara fria, men har bara blivit 
sina egna tidsstudiemän. Hans Ruin läser sociologen Hartmut 
Rosa som undersöker senmodernitetens förhållande till tid.

I ”Det kommunistiska manifestet” från 1848 försökte Karl Marx fånga 
sin samtid med de bevingade orden: ”allt fast och beständigt 
förflyktigas, allt heligt profaneras och människorna blir slutligen 
tvungna att se sin livssituation och sina ömsesidiga förbindelser med 
nyktra ögon”. Några år senare skulle Charles Baudelaire mynta 
begreppet ”modernitet” för att gripa en likartad känsla av att leva i en 
tid präglad av “det övergående, flyktiga och kontingenta”.

Alltifrån denna tid finns en ständigt växande litteratur som vill förstå 
och diagnosticera vår tids överallt pågående förändring och 
föränderlighet som just modernitet. Vår tid är helt enkelt den tid som 
aldrig tycks tröttna på att försöka förstå sig själv och sitt eget väsen, 
som om den någonstans under all denna rörelse ändå skulle kunna 
finna något som står stilla. Michel Foucault beskrev apropå Immanuel 
Kant en gång denna självdiagnosiska besatthet med den träffande 
termen ”aktualitetens ontologi”, med andra ord en lära om vad nuet 
egentligen är. Dit hör många av sociologins klassiker, av Weber, 
Simmel, Durkheim, över till Frankfurtskolan och dess arvtagare hos 
Zugmunt Baumann och andra.

Beteckningarna för denna historiska fas av föränderlighet håller sig 
dock inte stilla. ”Modernitet” anses i dag som bekant vara ett passerat 
stadium. Men också ”post-modernitet” har börjat osa förgängelse. 

”Senmodernitet”, ”metamodernitet” eller rent av ”post-post-
modernitet” lanseras nu som mer tidsenliga beteckningar på nuet i den 
modernitetsanalytiska litteraturen.

Staplandet av prefix i denna vetenskapliga trendspaning blottar en drift 
hos människan att begreppsligt försöka komma ikapp sig själv och 
sätta ner sin flagga i strömmen. Om den hittillsvarande rytmen i denna 
periodiseringsiver ska anses utslagsgivande bör en ung person i dag 
hinna uppleva inte bara post-post-post-moderniteten utan även post-
post-post-post-moderniteten innan hennes liv är till ända.

Dessa kanske något blasfemiska reflexioner föranleds av läsningen av 
en nyligen utgiven översättning av en fascinerande essäsamling av den 
tyske sociologen Hartmut Rosa, ”Acceleration, modernitet och 
identitet”. Det rör sig om tre texter som på olika sätt utvecklar den 
tanke han först presenterade i en uppmärksammad bok på tyska 2005, 
”Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der 
Moderne”.

Det rör sig om ännu ett försök att greppa den underliggande 
dynamiken hos den epok som han väljer att beteckna ”senmodernitet”. 
För att fånga dess egenarta riktas analysen mot tidserfarenheten själv. 
Enligt Rosa bestäms vår historiska epok av dess ständiga acceleration, 
eller uppsnabbning (Beschleunigung). Idén formulerades av Paul 
Virilio redan på sjuttiotalet och har sedan dess fått fäste hos många. I 
moderniteten/senmoderniteten handlar allt om hastighet, så att tiden 
själv till sist tycks krympa och framstå som irreparabel brist.

Rosa ser detta fenomen gestaltas på tre nivåer, en teknisk, en social 
och en individuell. Vad som menas med teknisk acceleration är det 
mest uppenbara, nämligen att maskiner och processer går allt 
snabbare. Begreppet ”social acceleration” åsyftar en krympning av 
själva samtidigheten, detta fenomen att vad som gäller allt snabbare 



ersätts av något annat som gäller. Erfarenheter och förväntningar blir 
helt enkelt allt snabbare passé. Den individuella accelerationen 
slutligen avser det individuella livstempot, den ständiga ökningen av 
mängden handlingar och upplevelser och prestationer per tidsenhet.

Hela tanken har en intuitiv attraktionskraft, i synnerhet som den 
fångar en utbredd känsla hos många av att befinna sig i en värld som 
hela tiden rusar snabbare, där vi hela tiden förväntas prestera, tävla, 
delta, synas, och hävda oss. Det växande problemet med 
utmattningsdepressioner blir till ett belägg för tesen att hela 
samhällsutvecklingen har en inre dynamik som inte längre går att 
behärska på individnivå.

Samtidigt som det finns en giltighet i Rosas analys uppvisar den 
många luckor. Tesen att tiden själv accelererar är oklar. Inom viss 
teknik sker förvisso en uppsnabbning, mest påtaglig i processorernas 
fortsatt ökade prestanda. Men transportmedlen går inte väsentligt 
snabbare nu än för femtio år sedan. Anstormningen av e-post är för 
många en källa till stress och till känslor av otillräcklighet, men frågan 
är om det har något med stegrad hastighet att göra. Snarare rör det sig 
om en omvandling av arbetets natur, att det i dag inbegriper så mycket 
mer av omedelbart levererad skriven kommunikation.

Människans kropp sätter till sist ganska tydliga gränser för hur snabbt 
hon kan röra sig. Elitidrottens hysteriskt hyllade infinitesimala 
prestationsökningar är till sist snarare ett vittnesmål om hur djupt 
människan är fäst vid önskan om att tänja gränserna för vad en kropp 
förmår.

Läsaren måste också till sist fråga sig vem som egentligen är subjektet 
i detta drama. Är det alla människor överallt? Redan i inledningen 
avsäger sig Rosa ambitionen att säga något om hur det är i ”Brasilien, 
Indien eller Afrika (!)”. Till sist kokar det ner till en lite myopisk 

samtidsspaning som omfattar Europa och USA, de världsdelar som 
han personligen är bekant med, med tonvikt på den värld han känner, 
den akademiska. Därmed har tesen också berövat sig intressant empiri.

Det vore till exempel spännande att knyta en sådan frågeställning till 
data om ekonomisk tillväxt. Det faktum att västvärlden under 
modernitets-teoriernas mest exalterade fas genomgick en ekonomisk 
och socialpolitisk utveckling som nu alltmer framstår som en unik 
historisk parentes borde vägas in i bilden. Vad betyder det för 
upplevelsen av tid att leva i ett samhälle som det kinesiska, som under 
de senaste decennierna haft en historiskt unik tillväxttakt samtidigt 
som där också funnits en stor framstegsoptimism? Hur skiljer sig detta 
från att leva i länder som närmat sig nolltillväxt och där 
framtidshorisonten är dyster? Var finns det mer psykisk ohälsa? Var är 
stressen störst?

En annan intressant jämförelse vore att titta på skillnader i 
tidserfarenheten mellan dynamiska storstadsregioner respektive 
ekonomiskt sårbar landsbygd i ett och samma land. En intressant 
nyutkommen bok av Sara Sharma, ”In the meantime. Temporality and 
cultural politics”, ställer liknande kritiska frågor till hela den 
hastighetsfixerade modernitetslitteraturen. Samtidigt visar hon genom 
detaljstudier av olika parallella och sammanflätade tidserfarenheter 
eller temporaliteter hur användbart detta analysredskap kan vara för att 
förstå sociala förlopp och strukturer.

I stället för att försöka pröva sin tes mot empiri, nöjer sig Rosa med 
att i svepande ordalag förklara att ”vi” lever under en tidens egen 
tyranni, där den teleologiska framstegstiden ersatts av vad redan 
Virilio talade om som ett ”rasande stillestånd”, där det bara går fortare 
till synes utan riktning och mening. Varje ansats att ”bromsa” tiden, 
med mindfulness eller slowfood eller vad det nu kan vara, blir till sist 



bara patetiska randfenomen som införlivas som belägg för hans tes, 
nämligen att tiden själv obarmhärtigt accelerar.

Bokens ”vi” sägs därmed ha hamnat i ett ”posthistoriskt” tillstånd, där 
bland annat ”erövrandet av geografiska rum” och stora 
”identitetsskapande historiska narrativ” förlorat sin meningsskapande 
kraft. I ljuset av de fruktansvärda konflikter om geografiska 
landområden som nu utspelas i Europa och i Mellanöstern utifrån 
historiskt motiverade identitetspolitiska agendor framstår just denna 
del av analysen som särskilt inadekvat.

I vissa avsnitt blir analysen också till ett dystert bokslut över 
Frankfurtskolans kritiska teori, vars arv Rosa säger sig vilja föra 
vidare. Analysen vill vara ”radikal” och ”emancipatorisk”, men i 
beskrivningen av hur det senmoderna inte erbjuder något 
”motstånd” (med andra ord: normer), att man kan bli vad som helst, 
välja vilken identitet som helst, och att vi därmed får en ”situativ 
identitet” och en ”situativ politik”, blottar den en dystopisk 
socialkonservatism som kanske alltid legat latent i denna 
tanketradition. I den avslutande essän blir det rent av smaklöst när 
västvärldens accelererande tidsstress jämförs med det förtryck som 
rådde i Saddam Husseins Irak.

Likväl är Rosa en viktig fråga på spåren. Det är något med hur tiden 
uppfattas och administreras i de avancerade ekonomierna som 
förstärker vad redan existensfilosofin talade om som en ”oegentlig” 
eller ”inautentisk” relation till tiden. Livet blir alltmer till en måttenhet 
som ska administreras och effektiviseras, också på ett personligt plan. 
Från det att klockan växer som social disciplineringsteknologi i 
arbetsliv och skola från början av artonhundratalet och framåt händer 
något med hur människan upplever tiden i relation till den egna 
kroppen. Dessa joggare som i dag springer runt med sina Iphones 
klistrade vid armen för att mäta tid, puls och prestanda må själva 

uppleva att de står på toppen av ett frihetligt livsprojekt. Men det går 
inte att komma ifrån bilden av hur de också har gjort sig till sina egna 
tidsstudiemän och systemerare.

Det är som om de tekniker som syftar till ekonomisk effektivisering av 
arbetslivet (ytterst drivna av vinstsyfte) kryper in i och absorberas av 
det individuella medvetandet. Till sist tror människan att den egna 
livstiden är en krympande tidsresurs att administrera, i stället för en 
grundlös ändlig horisont av möjlighet som den kosmiska slumpen 
kastat henne in i.

Den frihet som består i att styra över sig själv och att ta sitt liv i sina 
egna händer kan då genomgå en inre perversion där människan blir sitt 
eget självreglerande projekt. När en sådan rörelse drivs till sin 
ytterlighet kan plötsligt det liv som nyss var så lyckligt och perfekt 
verkligen framstå som bara en dyster öken där själen jagas av en dold 
och skoningslös tyrann.

Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Han leder 
också det mångdisciplinära forskningsprojektet ”Tid, minne, 
representation”

Hans Ruin

Hartmut Rosa

”Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer”

Övers. Joachim Retzlaff Daidalos “



DN 12 nov 2014: 
“ En varm och rolig duva

Roy Andersson har gjort en ovanligt humoristisk film om skam – 
från 1700-talet fram till våra dagar. Den är oemotståndlig i 
enskilda scener, skriver Helena Lindblad.

”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”
Regi & manus: Roy Andersson
Med: Holger Andersson, Nils Westblom, Charlotta Larsson, Victor 
Gyllenberg med flera Längd: 1 tim 40 min (från 15 år)
Det börjar inte så där jätteuppsluppet. En uppstoppad museiduva 
förebådar möten med döden i olika stadier: mest crazy är den gamla, 
terminalvårdade mamman som kräver att få ta med sig handväskan in i 
himmelen - alltmedan hon pipgnäller på samma skrattretande sätt som 
gubben som blev nypt i örat i Lottoreklamen.

Redan i reklamfilmerna skapade Roy Andersson en tvärtomvärld 
som han sedan bosatt sig i: den där bleksiktiga, beigedaskiga världen 
som såg dagens ljus i samband med svensk films mest emotsedda 
comeback: ”Sånger från andra våningen” för 14 år sedan. I den 
världen är liv död - eller åtminstone liksminkning, framåtrörelse är 
stillhet och återblickar, humor handlar mest om utsatthet och 
ensamhet.

Till skillnad från de två första filmerna i Anderssons svit ”om att vara 
människa” är den tredje mer varm och humoristisk och har en 
tydligare röd tråd än de två tidigare. Dessutom är den betydligt mer 
livaktig än den väl jämntjocka mellanfilmen ”Du levande” (2007). 
Men att det finns en löst sammanhängande historia betyder inte så 
mycket i Andersons fall.

”Det är så jävla trist med story och dramaturgi”, sa han i en DN-
intervju under filmfestivalen i Venedig. Det är underhållande när han 
svär i Storykyrkan, denna heliga plats i filmvärlden där man tillber den 
(svåra) konsten att berätta en bärkraftig historia med början och slut, 
ett par dramatiska vändpunkter där man kastas mellan hopp och 
förtvivlan, och karismatiska rollfigurer att identifiera sig med.

Mycket få har täckning för ett sådant stöddigt yttrande. Men om någon 
har det så är det Roy Andersson, och det beror naturligtvis på att han 
har något annat i stället: en betydelsebärande, på gott och ont 
moralindränkt, estetik.

Om ”Sånger från andra våningen” var en orgie i kollektiv skuld, så är 
”En duva...” betydligt mer individbaserad. Men skam över historiens 
gång, det är en börda som snart sagt alla rollfigurerna i filmen får vara 
med och bära.

Två ämliga handelsresande i ”skämtartiklar” (sämre sortiment har 
sällan skådats) anför Anderssons armé av sorglustiga losers med sitt 
lite gnälliga stridsrop om att de ”vill hjälpa folk att ha lite roligt”. ”En 
duva...” är sannerligen ingen skrattfest men man måste säga att den där 
duon i sina illasittande kostymer ändå lyckas med sin mission.

Filmen är en enda cocktail av tidsepoker, från 1700-talet till våra 
dagar, med tonvikt på den folkhemska 50- och 60-talsinredning som är 
regissörens favorit. Roy Andersson tar i från tårna och backar bandet 
ända tillbaka till den förmätna krigarkungen Karl XII och hans 
karoliner som dyker upp på en förortssylta i en storslaget anakronistisk 
scen.

Konungen rider in på sin nervöst stegrande stridshäst och får syn på en 
ung bartender. ”Han kan sova i kungens tält”, låter hans majestät lystet 



meddela. Ingen riktigt bra raggidé. Alla som kan sin svenska historia 
vet att Poltava inte blev någon kärlekspicknick på slagfältet. Roy 
Andersson låter vackert ackompanjera de krossade 
stormaktdrömmarna med en parafras på Brechts antikrigsdikt ”Och 
vad fick soldatens fru?”

Annat i filmen är betydligt mindre subtilt och på gränsen – ledsen att 
säga det – till det antiintellektuella. Ett exempel är scenen där 
kolonialismen diskuteras. En spektakulär, levande tablå där Boliden 
får stå för företag som exploaterat tredje världen. Men övertydlig är 
bara förnamnet och det känns som om någon tittat alldeles för djupt i 
leksakslådan med meccano och gamla tummade Tintin-serier. Det 
finns inte något riktigt nyskapande med Roy Anderssons tredje 
långfilm i sviten. Men de enskilda delarna är ändå oemotståndliga, 
djupet i bilderna är totalt fascinerande, liksom den otidsenliga kärleken 
till det slitna, trötta, åldrade och icke-perfekta hos mänskligheten.

”En duva...” är lysande i de mellanmänskliga mellanrummmen, som 
när tidsmaskinen stannar 1943 och det blir en liten minimusikal på 
Halta Lottas krog .... i Göteborg. Den förälskade kvinnliga 
tangoläraren som inte kan motstå lusten att tafsa på sin tajtsklädda 
unge elev är också originell, liksom alla de där personerna som tafatt 
försöker etablera telefonkontakt med omvärlden genom omkvädet: 
”Roligt att höra att ni har det bra...”

För att inte tala om när en av försäljarna drabbas av existentiell kris till 
tonerna av Alf Pröysens visa ”Lilla vackra Anna”. Han motiverar sin 
hang up på låten med att den är lika vacker som hemsk, att han därför 
inte kan låta bli den. Låter inte det som Roy Anderssons eget credo – 
om livet, om att vara människa?

Helena Lindblad helena.lindblad@dn.se “

DN 12 nov 2014: 

“Stina Oscarson: Vi löser inte 
kulturpolitikens dilemma med en ny 
kulturminister

Debatten om den nya kulturministern har varit meningslös. Det 
beror på att den verkliga konflikten inte har benämnts. Men det 
är dags att säga vad det handlar om: konflikten mellan kapitalism 
och konst.

Det är inte ofta det på riktigt hettar till i en debatt i Sverige, utan att det 
handlar om personangrepp, kränkthet och miss-förståelseinstinkt. 
Alltså en debatt när vi kommer ner till själva den ideologiska 
grundkonflikten. Och när det någon gång händer blir många obekväma 
och skruvar på sig. Senast jag fick uppleva det frågade en av 
arrangörerna efteråt: ”Hur kunde det bli så här?”

”Vi hade en fredsforskare i panelen,” svarade jag. Inte ironiskt. Han 
kunde nämligen konsten att omedelbart identifiera de egentliga 
målkonflikterna. Det nog många trott skulle bli ännu ett trevligt 
bekräftelseseminarium om vidgat deltagande i kulturlivet blev ett 
riktigt samtal. Och oj, vad det slog gnistor.

Tänker på det i skenet av de senaste veckornas fullkomligt 
meningslösa ”kulturdebatt” om vår nya kulturminister, ett typexempel 
på en röra av personliga intressen och branschintressen, en vilja att 
missförstå, och en frustration över brist på politik och en klantigt 
hanterad politisk situation där någon måste göras ansvarig.
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Ett riktigt samtal bygger på försöket att förstå och att därefter söka 
bemöta motståndarens starkaste argument, inte det svagaste. Att 
befolka tanken och söka en högsta gemensamma nämnare. Först då 
kan vi komma vidare. Men ibland undrar jag om det är det vi vill?

Vad gäller kulturpolitiken och kulturministerns uppgift så finns även 
här en målkonflikt som vi helst undviker att tala om. Och denna ligger 
mellan kapitalismens krav på ökad ekonomisk tillväxt och konsten. Att 
bara ta fram en pensel och måla en blomma, eller skriva en dikt, är 
med kapitalismens logik det mest provocerande vi kan göra idag.

Denna konflikt måste vara utgångspunkten. För vad som nu händer är 
att vi försöker förvandla konsten till ett verktyg i kapitalismens logik. 
Till spackel för en havererad välfärdspolitik ska den nu lösa 
kapitalismens oförmåga att skapa en hållbar utveckling, integration, 
mångfald och kvalitet.

Och denna konflikt är inget vi löser genom att skriva in i de 
kulturpolitiska målen att konsten ska motverka kommersialismens 
negativa verkningar. Det kommer den att göra om den tillåts existera 
på egna villkor. Vi måste helt enkelt lära oss att hantera ett samhälle 
där det finns parallella värdeskalor som står i konflikt med varandra.

Men på samma sätt som nu höger och vänster samlas i mitten håller 
vi på att pressa in alla värden i samma rum. Vi blandar ihop 
kulturpolitiska kvaliteter som mångfald, deltagande, processer och 
tillgänglighet med konstnärliga kvaliteter som estetik, nyskapande och 
hantverksskicklighet, med följd att varje litet projekt ska uppfylla allt. 
Det är en omöjlig väg och kommer på sikt att undergräva hela idén om 
kvalitet i konsten och därmed förutsättningarna för en offentlig 

kulturpolitik.

Det är när vi blandar dessa värdeskalor som begreppen demokrati och 
hållbarhet betraktas som flummigt snömos. Demokrati är snömos 
utifrån en kapitalistisk synvinkel. Men från en konstnärlig synvinkel är 
kapitalismens logik lika mycket snömos. Och båda måste få ha rätt.

Med detta tar jag inte den förda kulturpolitiken eller någon enskild 
person i försvar. Jag vill bara klargöra att vi inte skulle lösa 
kulturpolitikens dilemma genom att byta kulturminister.

Stina Oscarson “



DN 12 nov 2014: 

“ Spotify slår tillbaka

Efter att världsstjärnan Taylor Swift dragit tillbaka sin musik från 
bland annat Spotify har en het internationell debatt kring 
streamingtjänsterna startat. Betalar Spotify tillräckligt till artis-
terna? I ett blogginlägg på Spotifys hemsida besvarar grundaren 
Daniel Ek på tisdagen påståendena att man undervärderat och 
underbetalat artister och låtskrivares insatser.

”Sedan starten 2008 har vi betalat ut två miljarder dollar till skivbolag 
och och upphovsrättshavare som i sin tur distribuerar till artister och 
låtskrivare”, varav den senaste miljarden betalats ut bara det senaste 
året, skriver Daniel Ek. Det är två miljarder som skulle varit noll om 
lyssnarna använt sig av piratalternativ om Spotify inte funnits, 
fortsätter han och går till ett mildare angrepp mot Youtube.

Ek menar att de tre vanligaste sätten att tillskansa sig musik i dag är 
via radio, Youtube och piratalternativ: majoriteten av musiken som 
lyssnas på gör det gratis.

Daniel Ek betonar att det finns många andra ställen där artisterna över 
huvud taget inte får några pengar för sin musik. Han pekar bland annat 
på video- och musiktjänsterna Youtube och Soundcloud. Ek 
uppmärksammar också sina läsare på att musiktjänster som Spotify 
motverkar den illegala nedladdningen. Han skriver att Taylor Swifts 
nya album, efter att det togs bort från lagliga tjänster var det mest 
nedladdade på Pirate Bay förra veckan.

Det är uppenbart att Spotify också är oroat över en utveckling som 
skulle kunna innebära att de största artisterna väntar med att lägga ut 
sina nya skivor för att först tjäna så mycket som möjligt på fans som 
köper dem. Skulle fler artister göra som Swift skulle 
streamingtjänsternas kvalitet få ett grundskott.

Kristofer Ahlström kristofer.ahlstrom@dn.se

Spotify lämnar ut nya siffror.
38 procent. Så många av de svenska internetanvändarna betalar för att 
lyssna på musik enligt en ny rapport från .SE. 2011 var siffran 15 
procent.
2 miljarder dollar. Så mycket pengar har Spotify betalat till 
musikindustrin sedan starten, enligt Daniel Ek.
50 miljoner. Så många användare har Spotify…
12,5 miljoner …och så många av dem är betalande kunder.
30 procent av intäkterna behåller Spotify, resten går tillbaka till 
skivbolag och artister.
6 miljoner dollar. Så mycket menar Ek att en artist av Taylor Swifts 
kaliber tjänar per år på Spotify.

27 år. Även de yngre är villiga att betala för musik. Majoriteten av 
de betalande användarna är under 27 år, enligt Daniel Ek. “

mailto:kristofer.ahlstrom@dn.se
mailto:kristofer.ahlstrom@dn.se


DN 12 nov 2014: 

“ Kulturgranskning kan försvinna helt

Myndigheten för kulturanalys har påbörjat sin avveckling. 
Samtidigt vet regeringen fortfarande inte vem som ska utvärdera 
svensk kulturpolitik när de har skrotat myndigheten. Ogenom-
tänkt, menar forskare.

Har satsningar på jämställdhet i kulturen fungerat? Kan politiker 
detaljstyra kulturens innehåll? Får gratis entré verkligen fler att besöka 
museer? Det är några av frågorna som besvarats av Myndigheten för 
kulturanalys sedan införandet 2010, med uppdraget att granska de 
konkreta resultaten av kulturpolitiken. Men nu är det slut på det, 
myndigheten skrotas av regeringen i nästa års kulturbudget.

Vem som ska utvärdera kulturpolitiken i framtiden är det ingen som 
vet.

– ”Säll är den som har till rättesnöre att man nog bör tänka efter före”, 
sa Tage Danielsson, och så har man inte riktigt gjort här. I stället har 
man först lagt ner myndigheten och sedan frågat sig: Vad gör vi nu?, 
säger Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi på Södertörns 
högskola.

Bengt Jacobsson är författare till boken ”Kulturpolitik: styrning på 
avstånd” och menar att stora frågor hänger i luften när Myndigheten 
för Kulturanalys skrotas. Bland annat den så kallade 
samverkansmodellen, där regionala politiker fått ett större inflytande 
på den lokala kulturen, med risk för detaljstyrning.

Kulturdepartementet instämmer i att uppföljningarna är viktiga, men 
har i nuläget inga svar på hur granskningen ska fortsätta, eller någon 
tidpunkt då man kan ge besked.

– Frågan är angelägen, men jag kan tyvärr inte ge någon tidsplan. Det 
förbereds för närvarande, säger Ulf Dernevik (MP), politisk 
sekreterare på Kulturdepartementet.

På Myndigheten för kulturanalys är man bekymrad över att frågorna 
inte ska hinnas fångas upp.

– Nedläggningsbeslutet är en stor besvikelse. Förhoppningsvis tar 
regeringen till vara på kompetensen och kastar inte ut barnet med 
badvattnet. Men då gäller att de tänker efter rätt och fort, övergångar 
kommer att kräva tid, säger Sverker Härd, direktör på Myndigheten för 
kulturanalys, som menar att det är bråttom om kompetensen ska 
räddas.

Kulturdepartementet säger att myndigheten har fått anslag för hela 
2015 för att utfasningen ska bli så bra som möjligt. Men eftersom man 
inte kan ge någon konkret information, återstår frågan om vem som nu 
kommer att följa upp vilken effekt kulturpolitiken har i Sverige.

– Kulturen förtjänar frågan om det här blev bra, eller om vi borde gjort 
annorlunda? Och den granskningen måste vara oberoende, annars blir 
det särintressen som skapar bilden av kulturpolitikens resultat, säger 
Sverker Härd.

Tt 



Kostar 15 miljoner om året.

Myndigheten för Kulturanalys grundades 2010 och har i uppdrag att 
analysera effekterna av kulturpolitiken och sammanställa statistik 
inom kultursektorn. De senaste åren har myndigheten bland annat 
utvärderat Skapande skola, samhällets utgifter för kultur och resultatet 
av jämställdhetsarbete inom kulturen. I kulturbudgeten 2015 föreslås 
att myndigheten avvecklas efter 2015, eftersom ”deras arbetsuppgifter 
delvis överlappar andra verksamheter”.

I dag arbetar 12 personer vid myndigheten, som har en 
genomsnittlig årsbudget på 15 miljoner kronor. “

DN 12 nov 2014:
”Det här är min största utmaning”

Sveriges genom tiderna mest sedda film ska få nytt liv på scenen. 
När Lasse Åbergs ”Sällskapsresan” blir musikal lämnar han själv 
över sin klassiska Stig-Helmer till komikern Anders ”Ankan” 
Johansson.

Under en presskonferens på Bromma flygplats på tisdagen avslöjades 
det att komikern Anders Johansson kommer att spela Stig-Helmer i 
musikaluppsättningen av ”Sällskapsresan” nästa år. DN erfar också att 
Sven Melander kommer reprisera sin roll som den skånske festprissen 
Berra. Även Ted Åström har en roll.

Det är med fullt förtroende och en aning ångest som Lasse Åberg låter 
Anders Johansson efterträda honom i rollen som den folkkäre 
charterresenären.

– Det är smickrande och kul att ”Sällskapsresan” får nytt liv, säger 
Lasse Åberg. Jag har alltid gillat att se Anders på tv. Jag upplever att vi 
har lite lika karaktärsdrag. Det är något bräckligt och väldigt 
charmerande över honom.

Anders Johansson står bredvid Åberg på konferensen, iklädd 
bahamasshorts och blommig skjorta.

– Det här är den största utmaningen jag gett mig in på och jag är 
tokladdad.

Han är tidigare känd från komikerduon Anders & Måns, 
programledare i radio och från SVT:s ”Djursjukhuset”.



Ett tiotal personer har provspelat för rollen som Stig-Helmer men trots 
goda kvalifikationer har de inte haft vad som krävts.

– I det här fallet handlar det inte bara om att kunna agera utan också 
om en viss kroppskonstruktion, säger Bengt Palmers som tillsammans 
med Jakob Skarin skrivit manus och musik.

Skarin fyller i:

– Ska man spela Stig-Helmer måste man utstråla tafatthet – en 
underdog som det är lite synd om.

Liksom Lasse Åberg känner igen sig i Anders Johansson, anser sig 
Johansson har mycket gemensamt med Stig-Helmer. Men när han blev 
uppringd och ombedd att provspela var han inte helt övertygad:

– Stig-Helmer är en viktig karaktär i svensk filmhistoria. Min första 
tanke var att tacka nej. Men det är förbjudet att säga nej till en sådan 
chans.

En anledning till att han tackade ja var musiken. Den nye Stig-Helmer 
har ett stort musikintresse som musikalen ger honom möjlighet att leva 
ut.

– Jag är ju ingen Thommy Körberg direkt, säger han. Men det vore å 
andra sidan konstigt om Stig-Helmer sjöng som honom.

När ”Sällskapsresan” hade biopremiär 1980 slog den svenskt 
publikrekord. 34 år senare är Lasse Åbergs succé fortfarande en 
folkkär klassiker och ligger etta på topplistan över de mest sedda 
svenska filmerna.

Att filmen skulle bli musikal rapporterades det om i medierna redan 
2006, men först förra året kunde manusförfattarna Jakob Skarin och 
Bengt Palmers bekräfta att den sätts upp i samarbete med Julius 
Productions och regissören Anders Albien. Musikalen har premiär den 
23 oktober 2015 på Nöjesteatern i Malmö. Enligt planen väntar sedan 
Stockholm.

Cornelia Thomasson cornelia.thomasson@dn.se

Första av sex filmer om Stig-Helmer

”Sällskapsresan” (eller ”Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe 
på grisfesten?” som originaltiteln lyder) är Lasse Åbergs första film 
om den tafatte antihjälten Stig-Helmer Olsson. Komedin hade 
biopremiär den 22 augusti 1980 och följer en grupp människor under 
deras chartervistelse på Gran Canaria.

Förutom Lasse Åberg medverkade Jon Skolmen som Stig-Helmers 
rumskamrat Ole, Lottie Ejebrant spelade Majsan som Stig-Helmer 
faller handlöst för och rollen som den frispråkiga Siv hade Kim 
Anderzon. Även Sven Melander hade en minnesvärd roll som den 
skånske groggpimplaren Berra.

Det är den mest sedda svenska filmen genom tiderna med 2,8 
miljoner biobesökare och Stig-Helmer har genom åren återkommit i 
fem uppföljare: ”Sällskapsresan 2 – Snowroller” (1985), ”SOS – en 
segelsällskapsresa” (1988), ”Den ofrivillige golfaren” (1991), 
”Hälsoresan – En smal film av stor vikt” (1999) och ”The Stig-Helmer 
story” (2011). “
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DN 12 nov 2014: 
“Fulländad frasering. Ett mirakel bor i 
Sven-Bertil Taubes röst

Sven-Bertil Taube
”Hommage”
Dirigent och arrangemang: Peter Nordahl, Norrköpings 
Symfoniorkester (Stories)
När hörde man senast så vackra vokaler? I dag har ordet på teatern 
hamnat i skuggan av ”personligheten”, som om det räckte med att 
mumla för att bli en personlighet.

Sven-Bertil Taubes ”Hommage” – ett samlingsalbum ägnat en rad 
valfrändskaper som Olle Adolphson, Lars Forssell och Ulf Björlin – 
spänner en vid båge till en tid som plötsligt känns smärtsamt avlägsen. 
Jag vill egentligen inte att Kristina Adolphson ska sluta läsa Tegnérs 
”Det eviga” på nyårsnatten, men om någon skulle få för sig att det 
blivit nödvändigt med ett vaktombyte, har jag svårt att föreställa mig 
ett lämpligare alternativ än Lars Forssells ”Shanty”, reciterad av Sven-
Bertil Taube på denna förunderligt innehållsrika cd:

Mänskan söker sig till sin Gud och når väl sin port och sin grav 
och sitt slut. Men havet det följer sina egna bud och havet brinner 
aldrig ut.
 Havet är ett genomgående motiv och en påminnelse om det möte 
mellan antik myt och svensk naturkänsla som är den andra 
sammanbindande länken i Taubes hyllningskavalkad till 
ungdomsvännerna: 1950-talet. Det börjar med en kärleksvisa av Olle 
Adolphson, ”Nu har jag fått den jag vill ha”, och går vidare med Carl 
Fredrik Reuterswärds ”Visan Ö”, där paradoxerna valsar runt med den 
sista av alla bokstäver, innan Olle Adolphson svarar med en replik på 
Forssells ”Shanty”:

 All havets glädje och sinnlighet har mötts i skum och stänk och 
blänk av blått ochgrönt.
 Att Sven-Bertil Taube i sin röst har bevarat så mycket av denna 
guldålder i svensk lyrik är ett mirakel. Bakom Lars Forssell hör man 
Nils Ferlin och bakom Olle Adolphson de medeltida trubadurerna (i 
sällskap med Evert Taube naturligtvis). Det kan förklaras av att Sven-
Bertil Taube är lika mycket skådespelare som sångare. Hans frasering 
är fulländad, det vill säga konsten att förena språk och melodi. På 
1960-talet var han under närmare ett decennium anställd på Dramaten 
och övertygade både som en porträttlik Mickel Räv i ”Klas 
Klättermus” och som nioårig odåga i Mimi Pollaks uppsättning av 
Roger Vitracs ”Victor”, sannolikt den roligaste föreställningen i 
Dramatens historia.

Till denna krets hör även den äldre poeten Gunnar Bohman, vars 
”Apotheos” naturligt smälter in i det på en gång klassicerande och 
modernistiska temat (”havsnymfernas sjudande eko från rodnande 
klippan”). En av många upptäckter att göra i ett urval som undviker 
flera av bidragsgivarnas topplistade alster.

Peter Nordahls kongeniala arrangemang rör sig hela tiden i 
bakgrunden med en dov intensitet, som om Norrköpings 
symfoniorkester lyssnade till och sökte ordens egen musik. Den som 
vant sig vid Olle Adolphsons sträva och lätt stockholmska idiom får 
här uppleva hur skärgårdsvindarna lyfter språket till en annan och 
ljusare rymd.

Är detta nostalgi, som Sven-Bertil Taube ett kort ögonblick frågar sig i 
Martin Nyströms långa intervju i söndagens DN? Nej, nostalgi är att 
vilja vara någon annanstans. I ”Hommage” blir traditionen aldrig 
tillbakablickande – den är hela tiden andlöst närvarande. Obruten.

Leif Zern “



DN 12 nov 2014: 
“ Skrotsamlare mitt i kriget

Einstürzende Neubauten fortsätter att driva utvecklingen i 
rockmusikens utkanter. ”Lament” är gruppens mest ambitiösa 
projekt hittills och en oumbärlig lektion i krigshistoria, skriver 
Johanna Paulsson.

Industrirock
Einstürzende Neubauten
”Lament”. (BMG Rights Management/import)
I en dansk tv-intervju förklarade frontmannen Blixa Bargeld nyligen 
att han ogillar begreppet avantgarde eftersom den militära termen 
syftar på den trupp som stormar fram före resten av soldaterna. 
Industrimusikens dandy är helt enkelt för smart för att finna sig i rollen 
som kanonmat och förklarade att han hellre skulle vara en desertör i 
skogen eller möjligen en partisan. Det är en beskrivning som i allra 
högsta grad passar in även på Einstürzende Neubauten. För ända sedan 
de första musikaliska provborrningarna för drygt trettio år sedan har 
Berlins finaste skrotskramlare fortsatt driva utvecklingen framåt i 
rockmusikens marginaler med ett allt mer förfinat snarare än 
futuristiskt bullersound.

Steget från gruppens undergångsromantiska 80-tal till skyttegravar 
skulle annars ha framstått som logiskt. Men när de nu skriver en 
sorgesång till hundraårsminnet av första världskriget blir det mer en 
konsekvens av mottot ”Keine Schönheit ohne Gefahr” – Ingen skönhet 
utan fara – som etablerades på albumet ”Fünf auf der nach oben 
offenen Richterskala”. ”Lament” är onekligen Einstürzende 
Neubautens mest ambitiösa projekt hittills, men är egentligen inget 
regelrätt studioalbum. Skivan ska snarare betraktas som en 
rekonstruktion av ett verk som i första hand komponerades för att 
framföras live vid en minneskonsert i den flamländska staden 

Diksmuide samt under en efterföljande turné.

Materialet – både egna låtar och covers – täcker in en rad 
krigsrelaterade teman i mer eller mindre kronologisk ordning. Bandet 
har gått grundligt tillväga, botaniserat i militärhistoriska arkiv och 
försökt hitta nya vinklar som inte redan trampats sönder. Här finns 
alltifrån det afroamerikanska 369:e infanteriregementet ”Harlem 
Hellfighters” musik från skyttegravarna till sådant som en smattrande s 
lagverkstolkning av första världskriget, där varje kolonialmakt 
representeras av olika uppsättningar plaströr. Albumet blir en spretigt 
tonsatt historielektion som vinner på variationen och antyder andra 
världskrigets fortsättning på eländet med ”Sag mir wo die Blumen 
sind” – Pete Seegers folksång, så som den blev känd genom Marlene 
Dietrich.

Blixa Bargeld och Alexander Hacke turas om att läsa den ryske tsarens 
och den tyske kejsarens telegram i en musikalisk korrespondens med 
autotune-effekter. Men annars är det mesta bekant från gruppens 
sentida ljud- och oljudsgalleri, där även stråkar ingår sedan länge. Det 
tredelade titelstycket ”Lament” är skivans kanske svagast länk, men 
avslutas stämningsfullt med ”Pater peccavi” – en abstrakt och 
melankolisk väv baserad på en renässansmotett och inspelningar av 
fängslade soldaters röster ur Humboldtuniversitetets ljudarkiv.

Att lyssna med smärta får en helt ny innebörd när Einstürzende 
Neubauten gestaltar krigsmaskineriet och dess konsekvenser både 
respektfullt och seriöst, men inte enbart med gravallvar. Inte minst den 
djurimiterande återgivningen av ”Der Beginn des Weltkrieges 1914 
(Dargestellt unter Zuhilfenahme eines Tierstimmenimitators)” – ett 
smått bisarrt och vansinnigt underhållande kabaréstycke från 1920-
talet – gör det här albumet oumbärligt.



Bästa spår: ”How did I die?”, ”Sag mir wo die Blumen sind”
Johanna Paulsson musik@dn.se

Fem alternativa krigsminnen.

PJ Harveys album ”Let England shake”
Den brittiska singer/singwriterns åttonde studioalbum ”Let England 
shake” från 2011 var till stor del inspirerat av första världskriget. 
Spåret ”On Battleship Hill” handlar bland annat om slaget vid 
Gallipoli.
Nick Cave-operan ”Shell shock”
Handlar om posttraumatiskt stressyndrom och första världskrigets 
psykologiska sår som berörs i tolv sånger. Operan med musik av 
tonsättaren Nicholas Lens och libretto av Nick Cave sattes nyligen upp 
på La Monnaie i Bryssel.
Siouxsie and the Banshees-skivan ”Join hands”
Öppningsspåret ”Poppy day” bygger på John McCraes dikt ”På 
Flanderns fält” och refererar till de röda vallmoblommorna som blivit 
en symbol för Hågkomstens dag i Storbritannien. Även skivomslaget 
avbildar ett minnesmärke med fyra soldatstatyer.
Radiohead-singeln ”Harry Patch (In memory of)”
Sångaren Thom Yorke hörde en intervju med första världskriget-
veteranen Harry Patch och blev så inspirerad att han skrev en 
välgörenhetssingel ur soldatens perspektiv. Låtens flytande sång- och 
stråkarrangemang påminner mer om postrockarna Sigur Rós.
Tindersticks soundtrack ”Ypres”
På uppdrag av krigsmuseet In Flanders Fields har de brittiska 
popmelankolikerna skapat ett orkestralt och stillsamt ljudlandskap till 
en permanent utställning om första världskriget och de blodiga slagen 
vid staden Ypern. “

DN 13 nov 2014: 

“ TV4 satsar på äldre målgrupp

De linjära reklamkanalerna tappar, liksom SVT, tittare, men 
kompenserar nu med högre annonspriser. Reklamen i TV4 blir 10 
till 20 procent dyrare. Samtidigt siktar kanalen på en äldre 
målgrupp, 15–64 år.

Det börjar bli brist på de unga tittare som i många år lockat 
annonsörerna till de kommersiella tv-kanalerna. Kortsiktigt löser 
kanalerna det med att höja priset annonsören betalar för att nå en 
tittare. De äldre tittarna har dessutom tidigare varit ointressanta för 
annonsörerna, men när de yngre slutar titta på traditionell tv blir de 
värdefullare. Nu hoppas TV4 att tittare ända upp till 64 år ska vara 
intressanta för annonsörerna.

TV4 har länge fokuserat på tittare mellan 12 och 59 år. Med 
kursändringen arbetar de fortsättningsvis mot en äldre huvudmålgrupp 
än konkurrenterna SBS Discovery (bland annat Kanal 5 och Kanal 9) 
och MTG tv (bland annat TV3 och TV6.

Utspelet från TV4 har föregåtts av en höjning av annonspriserna också 
hos dessa två konkurrenter. TV4-Gruppens försäljningsdirektör 
Michael Grimborg ser beslutet som en stabiliseringsåtgärd för den 
”obalans” som uppstått i förhoppningarna kring planerade 
annonskampanjer.

– Om vi tror på en nedgång på 5 procent färre tittare och så blir det 7,7 
procent, som det ser ut nu, så går det inte att skapa en sådan rating 

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


kunderna vill ha och då finns det bara priset kvar att reglera med, säger 
Grimborg till DN.

För att behålla tittarna satsar TV4 nu ytterligare 100 miljoner på 
filmrättigheter för TV4 Play. Bolaget vill stärka de linjära 
sändningarna med drama- och seriesatsningar - med nya avsnitt av 
”Solsidan”, ”Johan Falk” och ”Wallander” – samt utveckla bland annat 
den digitala tekniken.

Magnus Anshelm, vd på TV-mätarföretaget MMS, beskriver hur den 
totala tiden som vi lägger på att titta på något rörligt innehåll – i linjär 
tv eller webbinnehåll – fortsätter att öka. En utveckling som har pågått 
i åtminstone fem år. Under förra året var ändå minskningen i det 
linjära tittandet cirka 5 minuter, i år har den varit 6 –7 minuter totalt 
trots OS och fotbolls-VM. Samtidigt ökar dock webb-tv-tittandet mer 
än traditionell tv har minskat.

Var tredje svensk ser i dag på någon form av playtjänst dagligen.

– Den här ökningen beror främst på Youtube. Ökningen av det tittandet 
tilltar dessutom inte bara bland unga utan också en bra bit upp i 50-
årsåldern. Youtubes dagliga räckvidd är närmare 24 procent i dag mot 
till exempel Netflix 5 procent. Youtube har i dag en hel del så kallat 
klassiskt tv-material vilket har zfått SVT att anställa en 
Youtuberedaktör, konstaterar Anshelm.

Hur ska de kommersiella och linjära tv-kanalerna kunna nå breda 
målgrupper och därmed motivera höjda annonspriser när 
plattformarna för rörligt innehåll blir allt fler och publiken 
alltmer otrogen?

– Det är helt klart en risk, färre tittarkontakter att sälja skapar problem. 
Men efterfrågan på tv som annonsmedium är fortfarande stort. TV4 är 
en aktör med breda format som ”Så mycket bättre” och ”Solsidan” 
som samlar en masspublik och kan därför fortfarande höja 
annonspriserna så länge efterfrågan är stor, säger Anshelm.

– TV4 ökade till och med sitt tittande förra året och kan dessutom sälja 
webb-tv-reklam, men de utsätts naturligtvis för press, de gör alla i dag. 
Även efterfrågan på tv-reklam hos TV3, Kanal 5 och andra aktörer 
förväntas vara stor under det kommande året. Därför blir frågan att 
hålla tittandet uppe och leverera de utlovade tittarkontakterna en 
avgörande fråga för tv-branschen 2015.

Marie Nilsson, vd på analys- och affärsutvecklingsföretaget 
Mediavision, ser utvecklingen av annonspriserna som ännu ett 
exempel på förhållandet mellan utbud och efterfrågan:

– Om utbudet minskar – tittarkontakterna blir färre – men efterfrågan 
på dessa kontakter, tittarna, kvarstår så ska ju priset upp och det är just 
det vi ser nu, säger hon.

– Men det vi också vet är att över tid så kommer ju världen påverkas 
av det förändrade tittarbeteendet och på längre sikt gäller att 
annonspengarna alltid följer konsumenten. Tv-branschen kommer att 
genomgå stora förändringar på grund av det här.

Förändringar som också kommer att märkas innehållsligt – exempelvis 
genom att tv-kanalerna har alltmer koll på sina tittare och arbetar med 
sociala medier.



– Det kreativa förändras också bland annat av det skälet att det framför 
allt är de unga tittarna som har lämnat det linjära tv-tittandet, medan 
gruppen som är över 60 år ökar sitt tittande. Att serva två så olika 
grupper är en stor utmaning som kommer att kosta mycket på en rad 
sätt.

Marie Nilsson konstaterar att många i dag betraktar linjär-tv som det 
sista stora räckviddsmediet. Ett som annonsörerna behöver för att 
snabbt och brett kunna introducera sin vara eller tjänst innan 
budskapet kan upprepas i andra former av reklam.

– Det resonemanget skulle då tala för att värdet av tv-reklam stiger på 
ett sådant sätt att det kan kompensera tittarbortfallet, men jag skulle 
vilja sticka ut hakan och hävda att all den oro vi i dag ser i 
mediebranschen har sin grund att det finns ett frö av tvivel: Är det 
rimligt att tro att traditionell tv fortsätter att vara en tillväxtmarknad? 
Nej, inte över tid och den stora frågan är då hur man förflyttar intäkter 
från den gamla världen till den nya, digitala, världen, säger hon.

En yttre omständighet som också är en viktig faktor är den tilltagande 
konkurrensen från globala aktörer som HBO, Netflix, och Apples 
Itunes, företag som har stordriftens många kostnadsfördelar.

– Jag tror att antalet linjära tv-kanaler i Sverige inte blir fler framöver, 
snarare tvärtom.

Georg Cederskog georg.cederskog@dn.se “

DN 13 nov 2014:
“ Lyssna på Gunnar Myrdal

Den nya regeringens första budgetförslag för kultur och högre 
utbildning är knappast några isolerade misstag. Filmprofessorn 
Maaret Koskinen ser symtomen på humaniora-analfabetism.

Turerna kring de svenska Medelhavsinstituten, nedläggningen av 
svenskundervisningen utomlands, och nu även Terminologicentrum är, 
för att citera Björn Wiman ”på alla sätt ett formidalbelt haveri” och 
tyder på ”en grundläggande oförståelse för humanioras avgörande 
betydelse i samhällets kretslopp” (DN 6/11).

Just det sistnämnda är värt att begrunda. För ska man nu fromt tro att 
regeringen efter den massiva kritiken lärt sig något och är beredd att 
omvärdera sina beslut? Tillåt mig tvivla. Den närmast bedövande 
raden av felgrepp redan på en enkel politisk-logistisk nivå (till 
exempel sedvanlig remissrunda i syfte att kunna ta grundade beslut) 
talar för en långt gången urholkning av kunskaper och värderingar som 
inte låter sig fixas i första taget.

Det finns tvärtom all anledning att misstänka att haveriet inte utgörs av 
ett antal isolerade händelser utan är symtomet på en utbredd 
humaniora-analfabetism – en som på sikt även fortsättningsvis 
kommer att drabba humaniora och den högre utbildningspolitiken 
överlag.

Oroväckande är inte minst den instrumentella kultursyn (att kultur är 
ett verktyg för demokratin) som kulturministern gett uttryck för, och 
det faktum att en liknande syn uppenbart även ligger bakom besluten 
på utbildningsdepartmentet. Det vill säga en syn på humanistisk 
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kunskap vars nytta definieras i snävt instrumentella termer, som i till 
exempel (förbättrad) ekonomi och ökad (materiell) välfärd.

Det är högst ironiskt i en tid när forskare till och med från de så 
kallade hårda vetenskaperna och samhällsbärande yrkesområdena 
(jurist, ekonom, läkare och ingenjör), både här och utomlands, 
efterlyser ett större inslag av humaniora i sina utbildningar, just för att 
de ser dess nytta i vidare termer.

I till exempel sin debattartikel förra året pläderade finansmannen 
Robert Weil för behovet av ett sådant vidgat nyttobegrepp influerat av 
humaniora (DN 31/8 2013). Här citerade han rapporten ”Carnegie 
foundation for the advancement of teaching at Stanford”, som riktade 
sig till den amerikanska kongressen och kritiserade ensidigheten i 
ekonomiutbildningarnas utformning, som just på grund av sina 
begränsade perspektiv på samhälle och kultur utpekades som 
bidragande orsak till den ekonomiska krisen 2008.

Och det intressanta: Weil skrev i uttrycklig polemik mot den 
dåvarande koalitionsregeringens utbildnings- och forskningspolitik – 
men den skulle lika gärna kunna ha varit riktad mot den nuvarande 
regeringen.

Därmed inte sagt att humaniora enbart skulle få sitt värde genom att 
agera allmän hjälpreda åt andra, underförstått mer värdefulla 
vetenskaper. Tvärtom, humaniora har ett icke förhandlingsbart 
egenvärde. Eller som Arne Jarrick har uttryckt det, inom humaniora 
produceras kunskaper och insikter som inte produceras någon 
annanstans – en grundläggande, nödvändig kunskap som 
samhällsnyttan, även i snäv betydelse, inte klarar sig utan.

Det är, för att nu ta ett axplock, genom insikter i språkets betydelse, 
konstens representationskraft, religionens inverkan och historiens 
närvaro i nuet som man erövrar kunskap som antingen främjar eller 
förhindrar lösningar på samhälleliga problem.

Men, invänder någon, humaniora är ju så usla på att föra ut frukterna 
av sin verksamhet. Det kan så vara men är samtidigt en sanning som 
tarvar en kraftig modifikation. Saken är ju den att humaniora pågår 
överallt och hela tiden, mitt framför näsan på oss, och därför tas för 
given.
Saken är kort sagt den att den faktiska nytta som humanistisk kunskap 
producerar förblir osynlig, kanske just – hemska tanke – när den 
fungerar som bäst. För där finns, som Daniel Sandström uttryckt saken 
(SvD 11/5 2014) helt enkelt en tendens att ta det humanistiska 
ekosystemet för givet, därför att den verkar indirekt, genom en 
inbyggd och ofta nödvändig långsamhet som visar sig vara till nytta 
för samhället först på sikt.
Det är just ett sådant förgivettagande och bristen på insikt i 
humanioras osynliga och konstant pågående verkan som tycks ligga 
bakom regeringens beslut att demontera än det ena, än det andra 
inflytelserika och lyckosamma kunskapsinstitutionen. Vad bättre 
(värre) exempel än det senaste debaclet med Terminologicentrum: där 
pågår en verksamhet som de flesta av oss inte känt till men vars arbete 
vi, utan att veta det, drar nytta av varje dag.
Återstår att vädja till den socialdemokratiskt ledda regeringen att 
lyssna åtminstone till en av sina egna ideologer, Gunnar Myrdal, vars 
gamla devis väl aldrig har varit mer aktuell: Inte bara all kunskap men 
all brist på kunskap är opportunistisk.
Men det hjälper sannolikt föga. För det krävs måhända en viss, ska vi 
säga, bildning.
Maaret Koskinen är professor i filmvetenskap vid Stockholms 
universitet
Maaret Koskinen
Läs debatten om humanioran på dn.se/kultur. “



DN 13 nov 2014: 

“ Vårdsvängen föder bra böcker

Hemtjänsten är inte sällan en första anhalt för författare. Och 
arbete inom vården har skapat en stark länk mellan litteraturen 
och arbetslivet.

Förutom Johan Jönsons ”Efter arbetsschema” och Sara Beischers ”Jag 
ska egentligen inte jobba här” finns en rad böcker där en ung person 
via vårdsvängen möter en gammal människa och skaffar sig insikter 
om mänskligt liv.

Romanen ”Allt som är” (Ordfront) av Linn Bursell är en riktigt bra 
och egensinnig berättelse om vårdbiträdet Sara, som blir anställd för 
att ta hand om en gammal besvärlig kvinna, Ester. Hon är för svår för 
att fungera tillsammans med andra äldre.

Öppningen mellan dem är inte så kärvänlig, båda är olyckliga och 
ignoranta. Men efterhand växer där fram ett kärvt intresse.

Historien är rörande men inte sockrig, och den talar om att det aldrig 
är för sent för vänskap.

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “

DN 14 nov 2014: 

“ Dramat på DN. Trickstern Lagercrantz 
mot realisten Larsson

Svante Nycander
”Makten över åsikterna. DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik 
Larsson”
Atlantis
När det gäller Dagens Nyheter under efterkrigstiden är det ibland som 
om redaktionen förvandlats till ett tittskåp eller, kanske snarare, till en 
TV-serie i många delar. Ett stort antal böcker har lyst in på aktörerna – 
Stig Hadenius DN-historia, Åke Lundqvists bok om kultursidorna, Per 
Wirténs Tingstenbiografi – Olof Lagercrantz och Herbert Tingstens 
egna böcker oräknade. Ibland är det ”Downton Abbey” vi ser: en 
övreståndsmiljö av hedersknyfflar och lyckliga underlydande, där alla 
gör sitt bästa. Andra gånger ser det ut som ”House of Cards”, med 
kroppslösa (men manliga) maktväsen som intrigerar, baktalar och 
kämpar om maktsmulorna. Att så många velat skildra denna tid och 
miljö beror förstås på att det är då de tryckta medierna står på sin 
höjdpunkt vad gäller makt och inflytande över samhällsutvecklingen, 
symboliserat av DN:s och Svenskans båda höghusbyggen i Marieberg 
vid sextiotalets början.

Ständigt denne Lagercrantz. I alla böcker och skrifter om DN, som 
snart utgör ett mindre bibliotek, dyker Olof L. upp som trickster, 
oberäknelig och ombytlig. Det intressanta är att Lagercrantz, en person 
som framhöll skönlitteraturen som politisk ledstjärna, i den här sortens 
böcker alltmer själv framstår som en romangestalt – beräknande, 
generös, elak, vänsäll och ständigt trixande med små och stora intriger.
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Det är också den roll som Lagercrantz spelar i det senaste tillskottet till 
DN-litteraturen, ”Makten över åsikterna”, Svante Nycanders 
minnesbok om de turbulenta åren från sent femtiotal till tidigt 
sjuttiotal. Men det är ingen självbiografi. Nycander slutar klädsamt 
boken 1979 då han själv blir chefredaktör. Hans syfte är ett annat – att 
lyfta fram sin företrädare på posten, ledarredaktionens chef Sven-Erik 
Larsson. Denne var, om man får tro Nycander, i allt 
chefredaktörkollegan Lagercrantz motpol. Nycander ger en både elak 
och smickrande karakteristik av Lagercrantz som en man helt i 
litteraturens våld, och citerar Lagercrantz: ”politiker tvingas till 
taktiska överväganden medan författarna försöker undvika dem och 
tala rakt fram. Därför har de svårt att förstå varandra. Politikern och 
skribenten är varandras motpoler och fiendskap dem emellan är en 
nödvändig förutsättning för demokratin”. Mot en sådan hållning, 
intagen av tidningens ena chefredaktör, ställer Nycander den 
pragmatiske Larsson som härskar över ledarsidan. Denne får säga: 
”det där dubbla bokhålleriet håller inte. Man skall inte förfäkta en 
politik i tidningen som man inte skulle kunna driva om man själv fick 
ansvaret.” Diktaren mot ingenjören, således. Det är så Nycander vill 
framställa liberalen Larsson, som en strävsam pragmatiker och realist 
– i ständig envig med fantasten och maktspelaren Lagercrantz. 
Larssons slips mot Lagercrantz fluga. Nycander berättar också om 
styrelseordföranden Kaj Bonniers framfusiga synpunkter på tidningens 
ideologiska linje – felskär som ibland enar de båda chefredaktörer som 
annars är i luven på varandra. Där är ett liv och ett kiv.

Det dubbla chefsskapet, som uppstår när Herbert Tingsten 1959 
försvinner från tidningen efter konflikter kring ATP-omröstningen, 
framställs som den svåra balansgång det var. Nycanders sympatier är 
hela tiden hos Larsson, som på sin ledarsida ständigt slipar på nya 
öppningar för borgerligt samarbete för att mota den till synes 

oomkullrunkeliga socialdemokratin – samtidigt som Lagercrantz 
släpper lös Sven Lindqvist och Per Wästberg på kultursidan och 
Vietnamdebatten vaknar. Viss rökutveckling följer.

Nycander ser ledarredaktionen som tidningens hjärta, och man får 
inte veta mycket om nyhetsarbetet. Kulturen nämns bara när det blir 
bråk. Men samtidigt medger han motvilligt att Lagercrantz ofta såg 
klarare vad som rörde sig i samtiden.

Som jag förstår Nycander är den envisa tanke på borgerligt samarbete 
som slipas fram i Larssons texter vad som till sist blir dagens 
Alliansen. Men denna strävan efter samlingsregeringar, 
blocköverskridande eller ej, den oupphörliga jakten mot den politiska 
mittens nollpunkt och drömmen om en ”rationell” ingenjörsregering – 
det kan i ett annat ljus också se ut som ett hot mot en vital demokrati 
där idéer bryts mot varandra.

Nycander har skrivit ett äreminne över sin mentor Larsson. Men det är 
också ännu en lucka i tittskåpet in mot hur kampen om idéerna på en 
tongivande tidning såg ut för femtio- sextio år sedan. Det är en annan 
värld vi ser, där maktens finrum helt befolkas av enkönade 
akademiker, och att den gått under är ingenting att sörja över. Media
makten har dock inte blivit mer genomskinlig.

Ola Larsmo litteratur@dn.se “
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“ Alice Bah Kuhnke behöver Myndigheten 
för kulturanalys

För den oinvigde kan kulturpolitiken vara ett minfält. Regeringen har 
under sina första veckor trampat på några väl undangömda 
sprängladdningar. Hur många kände ens till Terminologicentrum innan 
regeringen bestämde sig för att avveckla det? Nu har man lyckats få 
hela Svenska Akademien emot sig (DN 9/11).

Kanske är det inte så märkligt. Betraktat som politiskt sakområde är 
kulturpolitiken svåröverskådlig och osammanhängande. Här ryms stöd 
till hemslöjdskonsulenter, filmproduktion, biblioteksfilialer, 
bildkonstnärer och till operasångares pensioner. Kulturpolitiken 
bedrivs av statliga myndigheter, kommunala kulturnämnder och har 
under senare år formulerats i regionala kulturplaner. Många har åsikter 
om kulturpolitiken, men få överblickar helheten.

Sedan några år tillbaka har det emellertid blivit enklare att skaffa sig 
en överblick, detta tack vare Myndigheten för kulturanalys. Denna lilla 
myndighet har till uppgift att granska den förda kulturpolitiken. Det 
har man sedan starten 2011 gjort med självständighet och integritet. 
Myndigheten sammanställer och producerar även kulturstatistik, ett 
tidigare eftersatt område, vilket gör att vi alla nu vet mer om hur 
landets kulturliv faktiskt ser ut.

Nu har till allas förvåning regeringen aviserat nedläggning av 
myndigheten. Beslutet är svårt att förstå. Ingen konsekvensanalys har 
gjorts. Besparingen som skulle göras är i sammanhanget marginell. 

Regeringen förefaller vilja återgå till en ordning där anslagsgivande 
myndigheter granskar sig själva. Beslutet har kommit i skymundan av 
en del andra av de kulturpolitiska minor regeringen lyckats utlösa. 
Men det är lika huvudlöst som att lägga ned Medelhavsinstituten.

Alice Bah Kuhnke förhånas i media för sin bristande kulturpolitiska 
orientering. Det är därför en extra ironi att hon nu är på väg att lägga 
ned just den myndighet som skulle kunna förse henne – och alla oss 
andra medborgare – med just detta. Genomförs beslutet innebär det en 
försvagad demokratisk insyn i och kontroll av kulturpolitiken. För en 
kultur- och demokratiminister vore det ett lika uppseendeväckande 
som olyckligt felsteg.

David Karlsson “



DN 14 nov 2014: 

“ Det grymma svärdet hugger vidare

Det finns något uppfriskande över en tidskrift vars redaktör (Karolina 
Stenström) skriver i ledaren att ”om man gör en tidning är det 
problematiskt att inte vilja bli läst”. Och som fortsätter med en utsökt 
svamlig jag-artikel (av Tom Karlsson) som förklarar: ”Det är något 
med mig och det skrivna ordet som inte är sunt”. Japp, ”Det grymma 
svärdet” hugger vidare och är nu inne på sitt sjuttonde nummer. Det är 
ett livsstils-fanzine för det kreativa prekariatet som gör vad som faller 
det in och grafiskt balanserar mellan snygg design och skräpig 
autenticitet. En annan pärla är Johannes Nilssons recension av internet, 
men det finns mycket mer därinne. Rekommenderas å det skarpaste.

Jonas Thente jonas.thente@dn.se “

DN 14 nov 2014: 

“ Varsamt sökande efter den perfekta 
huliganen

Linnéa Roxeheims ”Young boys” är Sveriges första långfilm om 
huliganer. Just nu pågår provfilmningen för de bärande rollerna 
med kandidater som Sebastian Hiort af Ornäs, Tom Ljungman 
och Adam Kanyama. Niklas Wahllöf fick göra ett exklusivt besök 
mitt under den känsliga rollbesättningsprocessen.

Sebastian Hiort af Ornäs liksom försvinner framför våra ögon. Han har 
gått ned på huk, blundat, rest sig, studsat på stället, andats djupt. Nu 
stiger han in i strålkastarljuset, sätter sig på en kal stol och stirrar in i 
en filmkamera.

En fråga ställs: ”Vad är det som lockar dig?”

– Att vara med andra som brinner lika mycket för det här som jag gör. 
Att ta en smäll, till och med dö, för klubben. Det är vi som är de 
riktiga supportrarna!

Den 21-årige Guldbaggenominerade (”Sebbe”, 2010) skådespelaren 
har förvandlat sig till firmamedlem, en fotbollssupporter som inte 
nöjer sig med att stå i ett publikhav på en läktare och heja, sjunga, bua, 
utan att också ingå i den kärna av hårdföra fans som slåss i sitt lags 
namn, mot andra firmor, på gator och torg, tågstationer och 
parkeringsplatser.
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I en kal studio i Södra Hammarbyhamnen pågår provfilmning för 
några av de bärande rollerna i ”Young boys”, Sveriges första spelfilm 
om fotbollshuliganism. I centrum står unge Joel. Han är på väg in i 
vuxenvärlden men saknar verktygen för att hantera den. Men en trogen 
fotbollssupporter är han, och han ser upp till flera av de äldre 
firmakillarna som han har betraktat lite på avstånd. Så han söker sig 
dit. Till lojalitet och gemenskap, till möjligheten att klättra i den tajta 
gruppen. Men också till en miljö präglad av ultravåld, stigmatiserad av 
samhället, medierna och fotbollsklubbarnas officiella verksamhet.

I Storbritannien har en rad filmer skildrat firmakulturen, från ”The 
Firm” med Gary Oldman 1988, och vidare med titlar som ”I.D.”, 
”Green street hooligans” och ”Football factory”. Trots att även Sverige 
har haft sin beskärda del av fotbollsfirmor – inte minst i 
nyhetsrapporteringen – har det varit skralt med fiktionaliserade 
berättelser. Nu är dock något på gång. Tobias Hjelms tv-serie ”För 
evigt trogen” är under produktion (se intervju i DN 29/10), och här i 
Hammarbyhamnen tar alltså ”Young boys”, som mer fokuserar på 
yngre grabbar i en så kallad babyfirma, långsamt form.

– Filmen kommer att handla mycket om Joels dubbelliv, säger 
”Young boys” regissör och manusförfattare Linnéa Roxeheim. Ingen i 
hans närhet vet om detta, inte ens skolkompisarna. Så han har att 
hantera två olika världar, familjen och firman, han måste lämna den 
ena för att helt kunna ingå i den andra. Och ständigt ställs han inför 
hotet att hans huliganism, hans hemlighet, ska avslöjas.

– Men jag är nästan chockad över att inte det här har skildrats på film 
tidigare i Sverige, säger hon. Alla har en åsikt om firmorna, alla tycker 
att det är svårt. Det är skitspännande att undersöka.

Utanför den stängda studion halvligger tolv andra unga män i ett par 
soffor. Det är ben och armar och jackor och mössor och läskburkar och 
manussidor överallt. De har alla gått vidare till denna den tredje 
provomgången och väntar på sina minuter framför provkameran. 
Endast fem kommer att väljas ut. Sofforna utgör en på senare år 
vanligt spridd scen, som i exempelvis ”Idols” green room, ”Sveriges 
mästerkock” eller någon annan tv-tävling där man ska vara kollega, 
kompis och konkurrent på samma gång. Lika delar koncentration, 
nervös väntan och skratt laddar luften.

Inne i studion finns filmfotograf och ljudtekniker, producenterna 
Georgie Mathew och Cecilia Forsberg Becker, och Linnéa Roxeheim. 
Hon sitter med sina fiktiva intervjufrågor på ett papper i knät och tittar 
i en monitor. Efter ytterligare några frågor till Sebastian – som svarar 
att ”adrenalinet går ändå från tårna upp i hjärnan” och ”brödraskapet är 
fan stort” – går hon fram till honom: ”Hur kändes det där”, ”om vi 
provar så här?” Hon böjer sig ned för att komma i ögonhöjd. De är 
mycket nära, som i en liten bubbla. Vi andra står knäpptysta i 
skuggorna. Sebastian lyssnar noga, nickar, ställer någon följdfråga. 
Linnéa Roxeheim går bakåt till monitorn igen. Och så är det som om 
något klickar till i Sebastians ögon – han är åter huliganen.

– Om jag är kvar om tio år? Lätt, då är jag top boy, säger han och 
stirrar stint in i kameran.

Linnéa Roxeheim är 30 men har varit med förr. Under skolåren 
jobbade hon extra inom teatern och hade även några mindre filmroller 
som i ”Klassfesten”. Efter att ha utbildat sig på Dramatiska institutet 
för jobbet bakom kameran har hon bland annat skrivit och regisserat 
SVT:s megasuccé ”Portkod 1321” om de 16-åriga tjejerna Agnes och 



Steph, och som fått sin fortsättning i ”Portkod 1525”. Roxeheim 
rollbesatte också merparten av den fyrfaldigt Guldbaggebelönade 
”Monica Z” häromåret, där debuterande huvudrollsinnehavaren Edda 
Magnason deltog i en liknande provfilmning.

Det är ett speciellt moment i tillblivelsen av en film. Varken regissör 
eller skådespelare vet om de kommer att jobba ihop, så hur mycket kan 
man egentligen begära som regissör och hur mycket kan man ge som 
skådespelare?

– Det jag har lärt mig är när en skådespelare är bekväm och inte, säger 
hon. Jag minns att jag på teatern reagerade på hur hårt och kargt det 
kunde vara till och med för provspelande barn, så nu försöker jag 
undvika allt som ger onödig ångest. Det är min uppgift att förbereda 
dem och visa att jag tror på dem. Framför allt ge tid, att prata 
ordentligt med alla, inte bara kasta åt dem några rader ur manus, utan 
berätta om sammanhanget ordentligt. Till ”Monica Z” satt jag säkert 
en timme med varje person.

Linnéa Roxeheim provfilmar gärna tidigt, för att ”ge mer kött åt 
karaktärerna”, kunna bli överraskad och i så fall korrigera i manus 
medan det skrivs.

– Det är spännande när man ser någon som man först inte tror ska 
passa, säger hon. Jag gjorde en kortfilm en gång om ett förortsgäng 
och tänkte att ledaren skulle vara en bitig en som kunde ta för sig, men 
så hade jag den här lilla spensliga killen framför kameran. Han hade 
rösten i stället och jag insåg att den ju kan vara lika viktig som 
självhävdelseuttryck. Allt föll på plats, det blev han. Det är härligt när 
man inte bara går på första tanken.

Nu vandrar Tom Ljungman (känd som adoptivsonen Patrik i filmen 
”Patrik 1,5”) rastlöst omkring i studion. Han har mössa och hoodtröja 
på sig, och andra laddningsrutiner: Han vaggar otåligt omkring som en 
boxare, smäller ena handens knogar i den andra handflatan. Knäpper 
med fingrarna.

– Vad då, varför jag gör det? säger han in i kameran och ser ut som om 
han skulle kunna ge den en råsop. Aha, slåss? Ja vafan… det är väl det 
jag är bra på, det enda jag kan. Varför håller du på med ditt, intervjuar 
och så, det är väl samma sak?!

Linnéa Roxeheim tittar in i monitorn och ler nöjt. Men Tom Ljungman 
ska göra en vända till. Och en till. Och en till.

När Linnéa Roxeheim hörde att producenten Georgie Mathews bar 
på en idé om en huliganfilm trillade det direkt ner en historia i huvudet 
på henne, som hon uttrycker det, hur det skulle kunna se ut när en ung 
kille söker sig till den slutna firmavärlden, blir antagen och klättrar 
uppåt. Vissa beröringspunkter med de unga tjejerna i ”Portkod” fanns.

– Även om det här är något annat, en killes perspektiv från en våld-
sam miljö, så är ju sökandet efter identiteter detsamma. Det är lätt att 
säga att huliganer är odjur, men de har samma behov som alla andra.

– Jag vill också vara noga med att visa fördelarna, vad de faktiskt 
vinner på att vara med i en firma. Pekpinnar får andra syssla med. 
Sedan betyder det förstås inte att jag gör en rekryteringsfilm för 
fotbollsfirmor. Jag tror nog att alla kommer kunna ta ställning själva.



Roxeheim påpekar att det inte finns någon verklig förebild. 
Researchen, däremot, har varit i högsta grad dokumentär. Hon har läst 
på diskussionsforum, kollat Instagram och Youtube där många av 
masslagsmålen laddas upp. Och hon har gått på en mängd matcher.

– Jag har researchat i flera år. Jag har inte varit intresserad av någon 
specifik firma, utan mer generellt vad jag har sett för tendenser. Jag har 
ställt dumma frågor till ex-huliganer och till andra med god inblick i 
den här världen, lärt mig terminologin, deras hederskodex. Det har 
varit både spännande och ganska obehagligt, berättar hon.

Vad överraskade dig?

– Det där man brukar säga att om man inte varit med så kan man inte 
fatta, det tror jag stämmer här. Den där inre gränsen som ska 
överträdas, det är ju en sorts sport som de sysslar med men samtidigt i 
ett laglöst land. Jag tror att de som slåss på tydliga villkor har mer 
gemensamt med varandra än med vanliga supportrar som håller på 
samma lag. Det finns en respekt mellan de här grupperna som är 
väldigt intressant.

Linnéa Roxeheim berättar också att det trots allt inte är våldet som är 
det primära i filmen, utan den slutna gruppens psykologi. Det går inte 
att hävda någon entydig social bakgrund bland firmamedlemmar, 
menar hon, inte heller att alla har någon våldshistorik i uppväxten. Och 
påståendet att de inte skulle vara intresserade av fotboll eller ens håller 
på den klubb som de förvisso oombedda representerar, håller inte. De 
upplever själva att de tar de tuffa besluten åt fotbollsklubben, bland 
annat i form av att städa upp på läktaren bland dem som missköter sig.

– Jag pluggade till psykolog innan jag började på DI och det är 
spännande att titta på drivkrafterna inom en sådan här grupp med de 
ögonen. Det är en sorts masspsykos och kampen blir att försvara sitt 
lag, att visa sig hängiven.

Provfilmningarna kommer att fortsätta hela dagen. Innan det är dags 
för oss att smyga ut ser vi Adam Kanyama sätta sig på heta stolen och 
blänga in i kameran:

– Det är en myt att du är ute om du backar från en box. Men backar du 
tre fyra gånger så är det klart att du blir ifrågasatt…

Niklas Wahllöf kultur@dn.se

Saxat ur NE.

Audition:
ORDLED: aud-it-ion-en
• arrangemang varvid kandidater till roller i ett sceniskt verk e.d. 
agerar på prov: han höll ~ för att välja skådespelare till sin nästa film
Huligan:
ORDLED: hulig-an-en
• person som hänsynslöst sätter sig över alla (ordnings)normer och 
t.ex. ställer till bråk och vandaliserar { ligist}: fotbollshuligan; efter 
EM-matchen gick ~erna bärsärkagång i centrum
Källa: Nationalencyklopedin “
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DN 14 nov 2014: 

“ Fundamentalism i korsets skugga

Tonåringen Marias tillvaro präglas av krav, offer och bön – långt 
från klasskompisarnas liv. ”Marias väg” skildrar det stränga livet 
i en katolsk sekt. Filmiskt inte så omstörtande men unga Lea van 
Acken imponerar stort.

”Marias väg”
Regi: Dietrich Brüggemann
Manus: Anna Brüggemann. Med: Lea van Acken, Franziska Weisz, 
Moritz Knapp, Florian Stetter, m fl. Längd: 1 tim, 47 min (från 15 år).

Vår moderna, västerländska ”tro” kan nog uppfattas som ganska slapp. 
Man fokuserar på kärnan. Det gör att man kan bevara sin individualitet 
och ändå möjliggöra möten mellan människor av olika 
religionsuppfattning. Men det tillåter också var och en av oss att skaffa 
en bekväm gudsuppfattning som inte kräver några större uppoffringar.

Denna ”andliga ryggradslöshet” gör de få bokstavstrogna än mer 
övertygade. Övertygande också, på sätt och vis. I likhet med alla 
kompromisslösa har de – på gott och ont – tillgång till extrakrafter, 
vilket man säkert kan uppleva som ett gudsbevis i sig.

Fjortonåriga Maria lever med sin familj i nutid i Tyskland, men hennes 
fundamentalistiska katolska församling har skapat en osynlig vägg 
mellan henne och den moderna värld och skola där hon rör sig.

Hon ber sin gymnastikfröken stänga av popmusiken under 
uppvärmningsrundan eftersom det är djävulens förledande rytmer. När 
hennes präst inför konfirmationen ber dem att fundera över vad de kan 
offra, vad de kan avstå, för att bereda ytterligare plats i sina hjärtan för 
Guds kärlek och kraft, blir Maria så djupt berörd att hon tar ett 
drastiskt beslut.

I fjorton pliktskyldigt långa tagningar med fast kamera berättas 
historien om den fjortonåriga flickan Marias delvis metaforiska och 
delvis bokstavliga tolkning av de fjorton klassiska anhalterna på Jesu 
Golgatavandring.

Exakt hur metaforiskt och hur bokstavlig Dietrich Brüggemann har 
varit i sin filmiska transponering av en katolsk meditation bör man inte 
veta i förväg om man kan undvika det. Det har en viss betydelse för 
upplevelsen att filmen får ligga och dra på den gränsen så länge som 
möjligt.

Konstnärer arbetar på liknande sätt ofta med saker som inte 
nödvändigtvis är ”sanna” om man granskar dem helt logiskt och 
vetenskapligt, men som de, genom stramhet och total hängivelse kan 
transubstantiera till sanning precis som oblatet och vinet faktiskt blir 
Jesu kött och blod för den verkligt troende katoliken, inte bara en 
symbol för det. Konstnärers tålamod med ”allmänt konstnärliga 
personer” som vill ”uttrycka sig” är ungefär lika stort som Marias med 
den sköterska som säger att hon ”tror på någonting, men...” Maria 
vänder vänligt men bestämt bort blicken och fokuserar på bönen.

Släktskapet mellan konst och tro blev extremt tydligt i Ulrich Seidls 
”Paradis: Tro”, den österrikiska hardcoreformalistens kompromisslösa 



porträtt av en lika kompromisslös katolik, som piskade sig själv 
framför Jesu ansikte i ett litet förortshus i Wien. Det blev total 
rundgång. Enligt somliga genialisk, enligt andra inte.

”Marias väg” har klara Seidl-anspråk men förblir konst ”light”. Den är 
stramt berättad och filmad i en jämnt grå atmosfär, men mindre 
filosofiskt klar, mindre omstörtande. Förutom en tagning av en 
familjepromenad i bergen är spelplatserna förutsägbara. Gråzonen 
mellan tro och vetenskap är inte heller lika känsligt genomförd som i 
exempelvis ”Miraklet i Lourdes” från 1999. Snarare grumligt, vilket 
gör både skådespeleriet och iscensättningarna rätt ojämna.

Marias mamma är en typisk karikatyr av en gudstroende sadist, och 
om manuset har gett henne några nyanser lyckas Franziska Weisz ta 
bort dem i sin tolkning. Den näst viktigaste rollen blir därför inte 
mycket mer än en elak skämtteckning, åtminstone fram till slutet. Och 
det är allvarligt.

Men eftersom Lea van Acken, själv inte mer än femton, gör en så 
hjärtskärande och klockren tolkning av Maria slinker filmen ändå in i 
blodet på ett djupt obehagligt sätt.

Marias klara blick och oförställda leende skulle kunna omvända den 
mest hårdhjärtade till vilken religion som helst. Vilket gör det så 
mycket värre att följa med på hennes resa.

Kerstin Gezelius film@dn.se

Katolicism på film.

Tidigare i år rasade franska katoliker mot den belgiska ”Au nom du 
fils” som kretsar kring pedofili inom den katolska kyrkan. De lyckades 
stoppa den från visning på flera biografer.

Andra film som skildrar katolsk tro ur olika aspekter i 
filmhistorien: Carl Th Dreyers ”En kvinnas martyrium” (1928), 
Robert Bressons ”Prästmans dagbok” (1951), Luis Buñuels 
”Viridiana” (1961), Pier Paolo Pasolinis ”Matteusevangeliet” (1964), 
Erich Rohmers ”Min natt med Maud” (1969), Louis Malles ”Vi ses 
igen, barn” (1987). “
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DN 15 nov 2014: 

“ Hanna Fahl: Dags att bestämma sig: Är 
internet en handelsvara eller infrastruktur?

När ett antal mediebolag stämmer Bredbandsbolaget är det lätt att 
tro att det är en fråga om nät- pirater. Men det är mycket 
viktigare än så.

Helt oavsett vilken inställning man har till fildelning, så medför den ett 
problem – den skymmer fortfarande, ett drygt decennium efter Pirate 
Bays födelse, alla andra internetfrågor. Fildelning är en lättbegriplig 
sak för en bred allmänhet att ta ställning till, för eller mot. Upphovsrätt 
går att förkroppsliga: den fattiga kulturskaparen som rånas på sin konst 
å den ena hårdragna sidan, tonåringen som stäms av giriga filmbolag 
för att ha laddat ned en Hollywoodrulle å den andra. Nidbilden av 
deras respektive arméer: hala lobbyister mot krustiga piratanarkister 
med sysadmin-skägg.

Ett antal film- musik- och tv-bolag stämmer nu Bredbandsbolaget för 
att kräva att man blockerar piratsajter som Pirate Bay och Swefilmer. 
På ytan verkar det här vara ännu en kamp om fildelning. Det är 
tacksamt för mediebolagen; det är svårt att piska upp någon bred 
allmän opinion som ställer sig på de frasiga anarkistskäggens sida.

Men den verkliga frågan är mer komplex. Den handlar om hela 
internet, och är svårare att göra personlig och begriplig. Att lägga 
ansvar för innehåll på nätleverantörerna tangerar debatten om 
nätneutraliteten som just nu rasar i både USA och EU, om huruvida 
bredbandsleverantörer får prioritera visst innehåll – säg, Netflix – mot 

betalning, och ge dessa data företräde. För användaren betyder det att 
allt annat på nätet tar längre tid att ladda, att innehållet på internet 
dikteras utifrån privata vinstintressen.

Intressant nog skrev vd:arna för SVT, TV4, SBS Discovery och MTG 
TV – fyra av bolagen som ligger bakom stämningsansökan mot 
Bredbandsbolaget – för bara ett par veckor sedan ett gemensamt öppet 
brev till regeringen om vikten att värna just nätneutraliteten i Sverige. 
”Vi mediebolag har alltid varit anhängare av ett starkt, öppet och fritt 
internet”, står det, ”om internet alltmer stängs in kommer det att vara 
oerhört svårt att återskapa öppenheten”.

Förutom när öppenheten hotar den egna affärsverksamheten. Då 
kräver man att just de där bredbandsleverantörerna vars neutralitet 
man är så mån om, ska värdera internets innehåll. Det specifika fallet 
med piratsajter är ett undantag, tycks man mena, och alla medel är 
tillåtna för att stoppa dem.

Det finns förmodligen många som håller med. Piratkopiering är 
olaglig, varför inte hindra den? Men kärnfrågan är huruvida vi ser 
internet som handelsvara eller infrastruktur. Svaret borde vara enkelt; 
internet är samhällets viktigaste transportväg för information. Man kan 
till och med argumentera för att internet borde vara en del av den 
offentliga sektorn, att jämföra med allmänna vägar. Att stämma 
bredbandsleverantörer för att stoppa fildelning är som att försöka 
komma åt rånare genom att förbjuda vägar där de ibland kör med 
stöldgods i bakluckan – missriktat, ineffektivt och drabbar oss alla.

Vem ska få diktera villkoren för en av samhällets viktigaste 
infrastrukturer? Det är vad vi borde prata om. Vad skulle en dom som 



tvingar Bredbandsbolaget att blockera vissa sajter innebära i 
förlängningen? Vem ska bedöma sajters laglighet? Ska 
nätleverantörerna hållas ansvariga för att sköta filtreringen, och var går 
gränsen? Det säljs plagierade handväskor på e-bay, är det ett skäl till 
blockering, eller är det bara sajter som storföretag hotas ekonomiskt av 
och driver processer mot som räknas? Vi måste se bortom den 
tiotusende infekterade debatten om upphovsrätt och piratism för att 
föra den diskussionen. Bakom skäggen döljer sig en av samtidens allra 
viktigaste demokratifrågor.

Hanna Fahl hanna.fahl@dn.se “

DN 15 nov 2014: 
“ Fyra frågor till Stefan Ingvarsson, 
Stockholms litteraturfestival

1. Stefan Ingvarsson, konstnärlig ledare för Stockholm Literature, 
vi har hört rykten att ni ska ha ännu en festival i vår. Stämmer 
det?
Ja. Det kan jag säga stämmer och vi kommer att börja lite försiktigt 
med en dag. Och det som vi tycker är extra roligt är att vi då kommer 
att låta litteraturen möta ännu en konstform. Förutom bildkonst och 
scenkonst, som funnits med genom samarbetet med Moderna museet 
och Dramaten kommer nu ännu en.

2. Vad kan det vara?
Även om jag inte kan namnge någon institution eftersom alla berörda 
ännu inte är informerade kan jag säga att det blir musik. Vi är inte 
riktigt klara ännu, men inom två veckor kommer det ett 
pressmeddelande.

3. Nu har nu haft två festivaler två år i rad. Vad har Stockholms 
litteraturfestival inneburit?
Vi är särskilt glada över att vi har blivit en förevändning för några av 
de stora kulturinstitutionerna i Stockholm att samarbeta. Två sådana 
fyrverkerier om året, det känns fint.

4. Vad blir det för inriktning i vår?
Det kommer att bli en särskild betoning på det nordiska. 
Litteraturfestivalen har blivit en inkörsport för intresset för översatt 
litteratur. Idén med festivalen är att vi kan ta hit berättelser och låta 
människor spegla sig i erfarenheter från andra delar av världen.
Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “
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DN 15 nov 2014: 

“Dear Richard, kära Åsa. En mejlväxling 
om den sällsamma konsten att läsa och 
skriva

Vad innebär det egentligen att skriva en roman? Hur ser 
författare på sina romanpersoner? Och kan vi leva utan 
berättelser? I dag kan Boklördag publicera en unik mejlväxlig 
mellan världsförfattaren Richard Ford och DN:s Åsa Beckman.
Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Tisdag 16 september 10.07

Käre Richard,

Hoppas att allt står väl till med dig där borta på den gröna irländska 
ön. Här är det förmiddag och lönnen utanför mitt fönster håller på att 
få sina första brandgula löv. Vi hade val i söndags och alla medier är 
fulla av eftervalsanalyser. De handlar om hur den nya 
socialdemokratiska statsministern ska kunna regera i minoritet, men 
framför allt: hur kom det sig att svenskarna röstade fram ett i grunden 
rasistiskt parti som landets tredje största?

När jag lyssnade på dig i Mariakyrkan under Sigtuna Litteraturfestival 
pratade du så intressant om att du var en ”stayer”. Att du i ditt och din 
fru Kristinas 50-åriga och bitvis stormiga äktenskap bestämt dig för att 
aldrig rusa ur rummet när ni grälade. ”Det är först när man hävt ur sig 
allt man brukar säga”, sa du, ”som man kan säga något man inte 
tidigare sagt”. Du sa att du lärt dig att stanna, att stå ut med att stanna. 

Och endast det leder framåt.

Jag har sedan dess delat in vänner och kollegor i de som är ”stayers” 
och inte, det får en att se nya sidor av människor!

Men du sa också att du som författare var en ”stayer”. Hur?

Nu ska jag ta bussen till tidningen. Vad är det för hus du hyr? Skriver 
du? Om man läst din roman ”Kanada” anar jag att du emellanåt jagar 
gäss.

Allt gott,

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Torsdag 18 september 10.19

Kära Åsa,

Hur man är en ”stayer” är antagligen omöjligt att göra reda för – natur, 
uppfostran? Ingen aning. Jag vill tillägga att genom att stanna får jag 
också höra saker, inte bara säga saker, som jag annars inte hade hört. 
Mina föräldrar var ”stayers” i sitt äktenskap. Min hustrus föräldrar 
skilde sig och var alltså inte ”stayers”. Varje erfarenhet har något att 
lära ut. Jag är också dyslektiker och därför avslutade jag sällan 
någonting när jag var ung – det var alltför frustrerande. Men jag insåg 
så småningom att den frustrationen var mycket smärtsammare än att 
stanna och fullfölja den uppgift jag tagit på mig. Jag upptäckte att 
avslutandets belöning innebar en enorm personlig triumf över min 
medfödda svårighet.



Att stanna kvar i rummet med Kristina – när det dyker upp 
”kontroverser”, som det gör i livet – är oemotståndligt. Jag är alltid 
intresserad av vad hon kommer att säga, även när hon är ... tja ... 
missnöjd med mig. Och även av vad jag då kan komma att säga. Jag 
tror att bilden av det mänskliga blir mer färgrik och detaljerad om jag 
stannar och deltar. Jag menar; det gäller för oss alla att våra levda liv 
är allt vi har, så om vi har möjligheten att lära känna det bättre, och att 
lära känna en annan människa extremt väl (trots allt ett av livets 
centrala mysterier och gåtor), så kan vi lika gärna göra det, som ett sätt 
att bekräfta livets oinskränkthet.

Att överföra detta privata ”stayer-beteende” till författandet känns bara 
naturligt.

Mitt dagliga jobb som författare innebär att försöka knuffa meningar 
bort från 1) tråkigt konventionellt språk, 2) tråkigt konventionella 
erfarenheter, 3) tråkigt konventionella uppfattningar om orsak och 
verkan, gång på gång. Det verkar som om jag har störst möjligheter att 
göra det om jag motstår driften att lämna skrivbordet, eller om jag 
återvänder dit senare på dagen. Jag försöker kort sagt bara dröja en 
smula längre, för att se vad som kan hända. Ibland händer ingenting.

Förresten så sitter jag inte vid en dator och skriver. Jag skriver med 
penna och papper. I dag skriver jag i ett stort stenhus från 1850, 
alldeles nära Atlanten på västkusten i Galway County, Irland. Ganska 
stämningsfullt och (kunde man tro) inspirerande. Fast ärligt talat så 
kan jag skriva på bussar, i hotellrum, i bilbaksäten. Stämning och 
inspiration är sånt man bär med sig, inte sånt man hittar.

Allt gott tillbaka,

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Lördag 20 september 16.26

Käre Richard,

Tack för ditt mejl. Nu ska du få hör något konstigt: när jag stod och 
manglade i tvättstugan häromdagen (jag brukar inte orka mangla, men 
i början av hösten får jag ibland ett ryck och manglar igenom hela mitt 
linneskåp!) kom en granne förbi och sa: ”Jag saknar Dell!”.

Hon hade inför semestern frågat vad hon skulle läsa och jag hade 
tipsat om ”Kanada”. Och nu hade hon, som så många andra svenskar 
den här sommaren, läst din roman.

Också jag saknar Dell. Jag tänker ofta på honom. Och då framförallt 
på hans livsinställning, som ju blir extra tydlig i andra halvan av 
romanen. Jag menar, han är 15 år och helt ensam. Hans föräldrar har 
rånat en bank och sitter i fängelse. Han är skild från sin älskade syster. 
Han bor nu bland udda och allt mer skrämmande människor uppe i 
Kanada. På dagarna samlar han ihop nedskjutna gäss och slaktar dem. 
Han är utsatt, ofta rädd, utan fästpunkter.

I det läget förmår han ändå tänka: det här får inte många av mina 
klasskamrater hemma i Montana vara med om.

Vad är det för en sorts förmåga som vissa människor har eller tvingas 
skaffa sig? Att på något sätt acceptera. Att inse att man inte kan 
påverka livskatastroferna. Och att det enda man möjligen kan påverka 
är sin inställning till dem, sättet att bära dem.

Kort sagt: Vari ligger Dells förmåga att liksom både läraktigt och 
troskyldigt – ja, nästan artigt! – förhålla sig till det som drabbar 
honom?



Jag hade tänkt fråga dig ännu lite mer om hur din ”stayer-strategi” 
påverkat handlingen i ”Kanada” men får återkomma till det senare.

Nu ska jag innan familjen vaknar gå och köpa bröd till lång 
lördagsfrukost. Sedan: läsning. Bokmässan i Göteborg startar på 
torsdag. Jag har en massa scensamtal med författare i DN:s monter och 
bokhögen jag ska ta mig igenom den här helgen är absurd.

Vi hörs snart,

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Söndag 21 september 16.04

Kära Åsa,

När jag funderar på din vän i tvättstugan slår det mig att jag aldrig ens 
har sett någon läsa en av mina böcker därute i verkligheten. På 
tunnelbanan. Eller på en flygplats. Jodå, jag har sett människor med 
böcker som köar till uppläsningar och andra liknande förutsägbara 
tillfällen. Men aldrig ute i vildmarken, så att säga. Vad innebär det? 
Antingen innebär det att jag har en inbyggd bokundvikar-mekanism, 
eller också (vilket är mycket troligare) att det inte finns så många 
människor därute i vildmarken som läser mina böcker. Inte för att jag 
klagar, det var bara din vän som fick mig att fundera. Det är helt okej 
för min del, faktiskt.

När det gäller hur människor kan härda ut, så är det antagligen en 
annan femma för icke-fabricerade (verkliga) människor, än för 
fabricerade människor (figurer i böcker är fabricerade människor). För 
de människor jag oftast har att göra med – de artificiella – handlar det 
för det första om, vadå? ... mina behov, mina syften, mina påhittade 

dilemman ... det vill säga att Dell har släppts ner i kanadensiska 
Saskatchewan. Jag kände behov av att skapa det dilemmat. När han väl 
är där så måste jag ge honom något intressant att göra, vilket därefter 
kräver att jag (hans skapare och mästare) ger honom något intressant 
att tänka om det han gör. För att åstadkomma det brukar jag vanligtvis 
skriva på tvärs mot det typiska: eftersom någon i Dells situation 
normalt sett skulle känna sig ensam, så är min impuls att inte låta 
honom känna så.

Så försöker jag ta kontroll över alla konventionella situationer och 
reaktioner: bete mig som om jag hade någon makt över dem. När jag 
skriver romaner har jag naturligtvis makt – makten att fantisera. Men i 
det verkliga livet är det inte lika lätt förstås. För det mesta försöker jag 
bara undvika att bli ett offer för omständigheterna, och intala mig att 
jag (ofta inbillat) har ett fritt val. Romangestalter är vanligen mer 
intressanta för oss när de kan göra val. Att ha ett val är ett av dramats 
grunder.

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Söndag 21 september 21.31

Richard,

Nu kan jag inte låta bli att slita mig från min bokhög för att svara på 
ditt eftermiddagsmejl. Så märkligt att du aldrig sett någon läsa dina 
böcker. Nästa gång jag ser någon läsa dig ska jag smygta en mobilbild 
och skicka dig som bevis. Jag lovar: de finns!

Intressant det där du skrev om att gå mot konventionen. Att i 
situationer där en romanfigur förväntas känna sig ensam just inte låta 



honom eller henne göra det. I det ligger ju en människosyn: du visar 
att människor, fiktiva eller inte, är större och mer outgrundliga än vi 
tror.

Men det skapar också en sorts fräschör hos läsaren.

När jag läste ”Kanada” tänkte jag ofta på Imre Kertesz roman 
”Mannen utan öde”, som handlar om 14-åriga Györgys väg genom 
några av andra världskrigets koncentrationsläger. Nu är det ju minst 
sagt långt mellan livet i Auschwitz och i Dells lilla kanadensiska håla. 
Men både Dell och György har samma sätt att lite ljust och positivt 
beskriva situationer vi lärt oss förknippa med ångest eller fasa.

Jag tycker att Kertesz lilla bok är en av de mest radikala i hela 
Förintelselitteraturen. Just genom att han så totalt bryter 
konventionerna som skapats inom den genren får han oss att ÄN EN 
GÅNG förstå (eller i varje fall ana) lägrens ohygglighet. Våra sinnen 
väcks till liv, öppnas, skärps.

Det är stort. Det är sånt som litteratur kan göra.

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Fredag 26 september 17.22

Åsa,

Jag vet inte riktigt om det här handlar om min syn på livet eller på 
konsten. Det kanske inte är samma sak. Men för länge sedan läste jag 
en utläggning av den amerikanska författaren och teoretikern (och en 
av mina hjältar) William H Gass. I en essä om karaktärer i fiktionen 
skrev Gass att vi måste komma ihåg detta: allting kan följa på allting, 

och att ingenting av nödvändighet måste följa på något annat. Detta 
antingen skapade eller cementerade en redan existerande övertygelse 
jag har: att livet är en kalabalik. Vi tröstar oss med att tro att det finns 
sådana fasta storheter som ”karaktär”, logik, normalitet, struktur – 
medan allting egentligen är blott fiktioner, en ordning vi fantiserar 
fram – men ändå fiktioner som gör ett hyfsat jobb med att få oss att 
känna oss bekväma i våra dagliga liv. Fast då och då tittar den rena och 
skära, ohämmade sanningen fram och (som du säger) fångar vår 
uppmärksamhet.

Ur ett strikt författarperspektiv är det som mest frustrerar mig i mitt 
skrivande hur konventionell jag är: småborgerlig och jordnära för det 
mesta. Därför får jag kämpa för att sitta vid mitt skrivbord och skapa 
meningar som ska utvidga läsarens erfarenheter – meningar som 
verkligen berör. Så Gass ord om livets kaos är viktiga för mig. Den 
genomsnittliga romanförfattarens sitter där och tänker: ”Okej, vad ska 
jag göra härnäst? Hur ska jag låta denna karaktär reagera? Vad 
kommer detta jag senast skrev att leda till?”. Om jag på allvar inser att 
ingenting nödvändigtvis måste följa på något annat, kommer den 
småborgerliga världen att öppna sig en smula.

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Måndag 28 september 18.56

Richard,

Nu är jag hemma från Bokmässan. Det tar alltid någon dag innan man 
får bort mässorlet ur huvudet. När jag ser utländska 
författarcelebriteter lotsas runt av sin förläggare tänker jag att det 



måste vara minst sagt egendomligt att dimpa ner i de där överfulla 
hallarna runt om i världen. Berätta: Hur ÄR det?

Tack för Gass: Allting kan följa på allting, och ingenting måste av 
nödvändighet följa på något annat. Vilken bra och omtumlande insikt. 
Även om det känns klart med behagligt att tänka så om fiktion än om 
sitt eget liv! Skulle man tänka så om sin vardag skulle man ju knappt 
våga sig ur sängen.

Men för en roman som ”Kanada” gör det gott. Att så många får ett så 
starkt förhållande till den tror jag delvis beror på att den hela tiden är 
så lågmält överraskande. Ja, just att vår uppmärksamhet skärps. Du 
skapar inte det genom – PANG! BOM! – experiment. Utan genom att 
tänja och dra i våra föreställningar om hur en berättelse brukar 
berättas. Ta tillexempel Dells samlag med sin syster Bernur. I en mer 
normal roman skulle det vara något dramatiskt, här försvinner det förbi 
i någon bisats och får faktiskt ingen större betydelse. Ingenting måste 
av nödvändighet följa på något annat.

Vi läsare vet aldrig riktigt vart Dell ska ta vägen. Det är därför jag och 
min granne i tvättstugan kan säga: vi saknar Dell. Man längtar alltid 
tillbaka till stunderna där man känt sig extra levande. Ibland kan jag 
nästan rent fysiskt känna hur din berättelse gör en närmast osynlig 
inbromsning, stannar till – och sedan ger sig av åt ett helt oväntat håll.

Så här kommer därför några frågor: hur färdig var storyn i ”Kanada” 
innan du började skriva? Hade du en tydlig plan eller fick ”stayern” 
snällt sitta stilla och vänta in nästa episod? Jag har också för mig att du 
sagt att du påbörjade ”Kanada” för många år sedan, men att den fick 
vila. Vad hände däremellan?

Nu är Stockholm på väg in i höstmörkret. Klockan är sju och det 
börjar redan skymma.

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Tisdag 30 september 08.57

Åsa,

För det första så finns det, i min värld, inga ”författarcelebriteter”. 
Författare är naturliga bakom-scenen-typer. Så även om en bok kan 
leda till en smula kändisskap, så är författarens roll alltid, och bör 
alltid vara, att komma i andra hand. När jag släpps ned framför en 
publik tänker jag: 1) det är ett privilegium att få vara här, 2) mitt jobb 
är att ge exempel på hur riktigt bra böcker kan skrivas av ganska 
vanliga människor – där jag är primärexemplet på vanlig. Jag tror att 
detta är viktigt för läsarna att se. Det ger hopp. Det visar att fantasin 
kan skapa fantastiska saker som inte riktigt kan förklaras. Och att det 
finns något kvar i universum som inte kan reduceras till en kärna av 
digitaliserbar information. Konst är detta något. Det inspirerar mig.

Vad gäller Dells och Berners stund av oförklarad intimitet ... ”samlag” 
var inte vad jag tänkte på. Vad jag tänkte på var något större, mer 
spirituellt: att dessa barn grymt övergavs av sina föräldrar och stod 
inför hotet att deras liv skulle gå helt åt helvete. De hade bara varandra 
kvar. De klängde fast vid varandra för näring och överlevnad. I denna 
situation försökte jag hitta på en mängd olika sätt för dem att 
åstadkomma vad de desperat behövde. Fysisk intimitet av ett uttalat 
obestämt slag är bara en liten del. Om jag hade velat beskriva sex, så 
vet jag hur man gör det. Men jag ville inte. Jag ville visa hur de 
oundvikligen vände sig till – varandra. Somliga läsare – inte du – har 
offentligen ”störts” av det. Men till dem säger jag: väx upp.



Berättelsen stannar och startar igen – medvetet. Ett par kritiker har 
ansett detta vara en brist. Men det är det inte alls. Hur mycket 
strukturen än liknar vår erfarenhet av livet – som ständigt tar fart och 
stannar, så att sammanhanget mest är vårt eget påfund – så var min 
boks struktur konstruerad som en (blygsam) utmaning mot det vanliga 
narrativa berättandet, och för att jag tycker att den sortens påtvingade 
intervaller är estetiskt spännande.

Minns du Virginia Woolfs ”Mot fyren”? Mittenpartiet. ”Tiden går”. 
Om jag hade hetat ”Richard Woolf” så hade alla sagt att det var 
”genialt”, ”briljant”, ”vågat”. Och minns Paul Bowles ”Den skyddande 
himlen” – som egentligen inspirerade min boks berättarstruktur. 
Böcker är inte bara till för att trösta, de ska också förbluffa en aning, 
ge dramatik, en del upphetsning som kan utmana de konventioner som 
gör våra liv trist förutsägbara och får oss att bli mindre intresserade av 
det. När man kan få en läsare att säga ”Vad kommer att hända 
härnäst?” – då har man fått igång något bra.

Mellan 1989, när jag skrev de första sidorna av en berättelse jag då 
kallade ”Kanada” (en novell, tänkte jag mig) och 2008, när jag tog itu 
med att arbeta vidare på ursprungstanken på en pojke som överges av 
sina föräldrar och tvingas korsa gränsen till Kanada (landet norr om 
USA), inträffade en mängd saker. Jag skrev andra böcker, bodde på 
många platser, men tittade aldrig i mappen där pappren förvarades.

Jag tänkte ofta på den inledning jag skrivit och sparade hundratals 
anteckningar. Men tillfället att återvända till berättelsen verkade aldrig 
vilja infinna sig. Jag vet inte varför. Man skulle kunna säga att jag inte 
var ”färdig” för det. Men eftersom jag är en verklighetssinnad man tror 
jag helt enkelt att mer lockande saker kom i vägen. Magin i litteratur 
är ofta resultatet av ganska vardagliga krafter. Jag gillar det. Det får 
mig att låta bli att tänka på mig själv som en celebritet.

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Torsdag 2 oktober 21.57

Richard,

Tack för ditt senaste mejl. Dina resonemang om att utmana 
konventioner får mig ofta att tänka på min gamle hjälte Viktor 
Sklovskij. Har du läst honom? Han var en av de ryska formalisterna 
och i essän ”Konsten som grepp” från 1916 skrev han om hur vårt liv 
är så fullt av upprepningar att vi till slut knappt uppfattar det längre. 
Konstens uppgift, menade han, är att bryta vaneseendet så att vi 
återuppväcker vår känsla för tingen, för orden, för världen. Och för de 
människor vi älskar. Annars passerar detta vårt enda liv förbi som om 
det aldrig varit.

Som ung litteraturvetare slog man ju i sig en massa teorier. Men hans 
enkla men ändå så sanna syn på konsten är en av de idéer som 
verkligen ännu betyder något för mig.

Jag måste fråga dig en annan sak.

En sommar för 18 år sedan var jag mycket orolig för ett nyfött barn. 
Hon hade opererats bara några dagar gammal. Vi hade hyrt ett hus i en 
närmast pastoral idyll utanför Stockholm. Nu var allt upp och ner. Jag 
satt och ammade och tittade ut över de saktmodigt betande korna och 
fåren och försökte bara hålla ångesten i schack. Det gick inte speciellt 
bra.

Min räddning den sommaren var en box med kassettband där 
författaren Garrison Keillor berättade om livet i Lake Wobegon, hans 
lilla påhittade håla i Minnesota. Så här i efterhand kan jag inte säga om 



de där berättelserna alls var bra eller inte, det är till och med 
ointressant. Det enda jag vet är att de fick mig att överleva. Att 
Keillors lugna röst fogade ord till ord, scen till scen och band ihop 
världen igen.

Vad tror du egentligen att berättande fyller för funktion? Kan 
människor alls leva utan det?

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Torsdag 2 oktober 23.44

Åsa,

Konstens allmänna poäng är att få oss uppmärksamma. Eftersom 
konsten alltid på ett eller annat sätt handlar om livet, utgår den 
automatiskt ifrån att livet är värt en sådan uppmärksamhet. Det finns 
en diktrad av Randall Jarrell som lyder: ”Sätten vi saknar våra liv är 
livet”. Jag tror att jag stoppade in det i romanen ”Sportjournalisten” 
för 30 år sedan.

Det är därför min romatrilogi om Frank Bascombe är skrivna i 
förstaperson, men med verben i presens – för att understryka den 
omedelbara närvaron i våra vardagliga liv, av rädsla för att vi inte 
lägger märke till livet. Min vän biografikern Hermione Lee citerade 
den engelska romanförfattaren Penelope Fitzgerald, som sade: 
”Erfarenhet är inget vi får för att komma över den”.

Keillor. Visst. Jag älskar Keillor, Han är en av mina vänner. Men jag 
har alltid undvikit frågor om ”berättande”. Som om berättelser besatt 
någon sorts inneboende, totemaktig höghet - vilket jag inte tror. När 
jag tänker på Garrison undrar jag om inte en av poängerna med 

berättelser kan vara – i alla fall om vi själva skapar berättelser – att de 
ger exempel på det mänskligt nödvändiga i att skapa överskådliga 
helheter av väldigt olikartade, svårförenliga delar; samt det omvända, 
att alla förment överskådliga helheter är uppbyggda av olikartade, 
svårförenliga delar. Detta ger oss ett litet titthåll in i olika typer av 
synbarliga perfektioner. Men: Kan människor leva utan berättelser? 
Jag vet inte. Antagligen. Kommer de att vilja göra det? Kanske inte.

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Söndag 5 oktober 13.15

Richard,

”Sätten vi saknar våra liv är livet” – vilken underbar rad.

Jag skulle nog till och med våga mig på att säga att människor inte 
KAN leva utan berättelser. Jo, skrivna berättelser, absolut, men inte 
berättande rent allmänt. Jag menar, tänkt på hur det är när människor 
blir psykotiska – när tillvaron går sönder, när den bara upplevs i 
disparata bitar som inte håller ihop. Hur outhärdligt skrämmande det 
tycks vara.

Så fort människan börjar prata börjar hon sammanfoga.

Och när människor berättar om sig själva gör de det ganska linjärt. 
Först hände det och sedan hände det. Som om själva livslinjen, från 
födelse till död, är en sorts grundstruktur hos mänskligheten. (Sedan är 
det ju fantastiskt att den sträckan kan se ut på så himla många olika 
sätt)



Ibland tänker jag att människors behov av berättande på något sätt är 
konstant. Möjligen ser det annorlunda ut hos er i USA, er bokmarknad 
är så gigantisk, men hos oss i Sverige har vår prosa periodvis inte varit 
så storydriven. Och när läsarna inte fått behovet av mer konventionella 
berättelser tillfredsställt i prosan har de vänt sig till deckare, biografier, 
historiska romaner som ju mer naturligt har den där linjen i sig. Och 
förstås: maffiga TV-serier.

Är det något som bekymrar dig? Vad gör romanen unik? Eller snarare 
ÄR den alls unik? Kommer den att överleva i framtiden?

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Söndag 5 oktober 20.20

Åsa,

Vad gör en roman unik? Jisses, jag har ingen aning. Jag vet inte ens 
om ”unicitet” är ett absolut värde eller ens existerar. Jag vet att det 
finns obevisade teorier om att en berättelse är bättre när den ”inte 
liknar någon annan”, och så finns det svepande påståendet att en 
berättelse är ”bättre” när den absolut inte kunde ha skrivits av någon 
annan. Och så har vi det ogrundade hävdandet att en berättelse är 
”bättre” när man omedelbart kan säga – beroende på stilen - vem som 
skrivit den.

De här sätten att försöka slå fast värde känns bara subjektiva, omöjliga 
att dra allmänna slutsatser av och inte särskilt hjälpsamma eller 
pålitliga för att bedöma kvalitet. Inte för att det hindrar någon.

Bokrecensenter låtsas ideligen att deras subjektiva och obevisade 
estetiska kriterier är absoluta. Det skulle ha kunnat vara komiskt, om 

det inte ibland fick såna konsekvenser för en boks liv. Detta är ju en 
romanförfattare som talar, eller hur?

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Måndag 6 oktober 21.30

Richard,

Har just kommit hem från en lång dag på redaktionen. I dag kom 
beskedet att årets Nobelpristagare i litteratur offentliggörs nu på 
torsdag. De här dagarna innan är alltid extra stressiga. Vi går igenom 
tänkbara kandidater och planerar artiklar så att allt ska vara klart till 
klockan 13 på torsdagen då pristagarens namn avslöjas.

I november kommer ju din novellsamling om Frank Bascombe nästan 
samtidigt i USA och Sverige.

Jag är verkligen förtjust i din trilogi om honom. Just den sista delen, 
”Som landet ligger”, läste jag i Italien och jag och en väninna satt en 
hel kväll och smågrälade om den på en trattoria. Vi var oense om hur 
pass präglad av sin tid Frank egentligen var – eller om han om han 
bara var en man i vilket tid som helst.

Trilogin är ju, som det brukar sägas, en skildring av det moderna USA, 
av synen på individualism och frihet. Och jag har verkligen gillat att 
följa hur Frank genom decennierna försökt hitta sin egen krångliga 
vardagsväg mellan självständighet och beroende. Det fina i ”Som 
landet ligger” är att du visar hur…ja, snöplig hela den frågeställningen 
blir när man åldras, när kroppen inte längre orkar, när man blir sjuk 
och börjar ana hur beroende av andra man är. Och kanske alltid varit.



Jag undrar: Varför återvände du till Frank? Varför blev det i 
novellform? Och hur mår han nuförtiden?

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Tisdag 7 oktober 08.35

Åsa,

Vad du skriver om ”Som landet ligger” intresserar mig. Det bevisar 
Sartres devis att en bok måste lämna sin upphovsman för att bli färdig 
och storslagen. Du har fogat in min bok i din personliga referensram 
och för mig innebär det att den kanske är lyckad. Jag är (än så länge) 
bara vagt medveten om dessa tankar på en kropp som tappar sin styrka 
och hamnar i ett beroende av andra. Och jag tror inte att jag någonsin 
”visar” något i mitt skrivande – i alla fall inget jag kände till innan jag 
skrev ner det. Istället hittar jag bara på saker och skriver ner dem när 
de dyker upp.

Jag blir, antar jag att du skulle säga, ”inspirerad” (Neruda kallar det 
”något sparkar i min själ”) av somliga ord och idéerna som hör 
samman med dessa ord – varav ”beroende” är ett. Men sen sätter jag 
bara igång med att sätta de orden i arbete, i romanfigurernas 
medvetande, i deras tal, och ser vad jag kan få att hända. Jag känner 
mig lycklig om något gör det. Men jag försöker aldrig att uttrycka 
något jag redan vet.

Jag återvände till Frank främst för att orkanen Sandy väckte hans röst i 
mitt huvud – som en berättare om den stora stormen. Frank hade 
tidigare (med mig vid rodret) alltid haft en spänstig intelligens och en 
smidig känsla för humor. Det fick mig att tänka att en berättelse om en 

sådan katastrof med hans hjälp skulle bli intressant.

Boken ”Kan jag vara frank med dig?” är en komedi om ett väldigt 
ickekomiskt ämne – naturkatastrofer. Jag antar (även om jag aldrig har 
tänkt så förrän nu) att en katastrof skulle kunna fungera som sorts bild 
för mänskligt åldrande. Är det inte märkligt? Jag jobbade med den här 
boken i två hela år utan att se det du sett. Jag är inte särskilt smart, när 
allt kommer omkring – hur mycket jag än försöker.

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Söndag 12 oktober 13.49

Richard,

Och vad du säger om ”Som landet ligger” intresserar mig! Just för att 
din trilogi för mig så oerhört mycket handlar om en man som försöker 
ta sig genom livet utan att riktigt behöva stöta i någonting, inte stanna 
till med någon enda människa. Möjligen före sonen Ralphs död – men 
definitivt inte efteråt. En man som ibland kanske längtar efter ett 
verkligt möte men som tar det säkra för det osäkra och undviker det. 
Bättre då men en sorts uppehållande verksamhet med en ström av 
olika kvinnor. Och det är den insikten – om än vag, Frank är ändå 
Frank! – som hinner upp honom i ”Som lander ligger”: att kroppen 
åldras, beroendet, och att det som ligger framför honom är än mer 
beroende.

Kroppen kommer Frank aldrig ifrån. Den måste han stanna i, vare sig 
han vill eller inte.



Jag har tänkt mig att du genom Frank skildrat en individualistisk 
generation som har kunnat leva fria och självständiga liv – med 
skilsmässor, uppbrott, splittrade familjer, förverkligad sexualitet. I hela 
Västvärlden men kanske framförallt i USA. Jag tror att de har extra 
svårt att åldras, att behöva dö, ja, precis som alla andra.

Det är både vackert och oroande att en bok skapas mellan författare 
och läsare. (Som kritiker blir man alltid lite extra oroad eftersom man 
påminns om att man skulle kunna spåra totalt snett i sin tolkning!)

Jag är så fascinerad av ditt sätt att skriva om barn. Barn finns ju – 
egendomligt nog – inte så ofta med i litteraturen. Trots att de är högst 
påtagliga i den verkliga världen. Och finns de i romaner är de mycket 
sällan personer med samma betydelse eller komplexitet som vuxna. 
Hos dig är barn alltid personer. Vad är barn för dig? Hur ser du på 
deras funktion i dina böcker?

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Söndag 12 oktober 19.18

Åsa,

Tja, din läsning av dessa böcker avslöjar – i min mening – minst lika 
mycket om dig själv som om mina romaner. En ”ström av kvinnor”? 
Vilken ström? Frank säger förvisso i ”Sportjournalisten” att det 
förekom en hel del kvinnor efter det att hans son dött och hans 
äktenskap börjat knaka i fogarna. Men efter det – på åtskilliga hundra 
sidor genom tre andra långa böcker – förekommer ingen ”ström” vad 
jag kan minnas.

Och jag själv tänker inte på Frank i termer av beroende. Oberoende är 
ett tillstånd – han beskriver det i romanen – av frihet att ansluta sig på 
bredare basis. Han är omgift, han älskar sina barn. Han säger i ”Kan 
jag vara frank med dig?” att han skalar ner antalet vänner, för att han 
ska kunna koncentrera sig mer på dem som betyder mest, medan han 
närmar sig sitt eget slut. Jag antar att Duchamp hade rätt när han sa 
”betraktaren skapar bilden”. Vi har bara inte samma blick på Frank. 
Sånt händer, och det är helt okej med mig.

Jag vet inte vad som får dig att tro att min generation har svårt för att 
dö. Jag skriver, självklart inte, romaner som ska tala för min 
generation. Det särskilda, inte det allmänna, är allt som betyder något 
för mig. Men för egen del (och det är allt jag egentligen vet något om) 
är döendet inte särskilt skrämmande. Och ingenting jag kan minnas att 
Frank säger (eller som jag fått honom att säga) bekräftar din slutsats. 
Jag är övertygad om att några medlemmar i min grupp av 70-plussare 
fruktar döden – och kanske av goda skäl. Döden kan vara ganska 
hemsk. Men jag tillhör helt enkelt inte en av de rädda. För några år 
sedan fick jag höra att jag hade cancer. Det kändes faktiskt mer 
intressant än skrämmande. Senare fick jag reda på att jag inte hade 
cancer, men vid det laget hade jag liksom ”upplevt” det förment 
fruktansvärda ögonblicket och hade inte upplevt det som så väldigt 
fruktansvärt. Vilket var en lättnad, och lärorikt, eftersom jag förr eller 
senare kommer att få någonting som tar död på mig.

Intressant att du skriver som du gör om barn i böcker. Jag antar att min 
egen ”grej” när det gäller att skriva om barn – utifrån det faktum att 
jag i princip helt saknar erfarenhet av barndomen förutom min egen – 
har sin upprinnelse i Thomas Hardys ”Fader tid”, barnfiguren i ”Jude 
the obscure”. Det barnet har en sjukdom som får honom att åldras i 
förtid och slutligen dö medan han fortfarande är ett barn. När jag i en 
påverkbar ålder läste om den figuren, kom jag fram till att sättet att 



skriva intressanta barngestalter är att ge dem vuxnas attribut: låta dem 
säga faktiskt tankeväckande saker, låta dem ha en stor påverkan på 
människor i deras omgivning – på samma sätt som vuxna har.

Detta kräver, naturligtvis, att man tänjer på läsarens krav på 
trovärdighet – att tro att ett barn kan ha sådana egenskaper (eftersom 
barn i allmänhet är tråkiga i mina ögon). Men att tänja en läsares 
trovärdighetsgränser är vad all fiktion går ut på. Att tänja ut en 
barnkaraktär i syfte att ge barnet större betydelse – det är 
romanförfattarens standardredskap.

Richard

Från: Åsa Beckman

Till: Richard Ford

Tisdag 14 oktober 10.06

Richard,

Tänk att vi kan se Frank så olika! Men det är så litteratur fungerar. Jag 
skulle verkligen velat ta ett glas vin med hans ex-fruar Ann och Sally 
för att höra mer om deras syn på honom! För att inte tala om hans 
dotter Clarissa som jag alltid identifierar mig med – speciellt vad gäller 
hennes kärleksfulla omtanke om sin pappa.

Nu ser jag ännu mer fram mot att läsa ”Kan jag vara frank mot dig?”. 
Också för att se vem Frank har blivit där.

Det här är mitt sista mejl. Det har varit roligt och intressant – och en 
ära! – att samtala med dig under de här höstveckorna. Tack så mycket 
för att du tog dig tid.

Och så skickar jag dig här en bild som jag tog i Stockholms tunnelbana 
i början av oktober. Bara så att du ska veta att det är många av oss här 

ute i verkligheten som läser dina böcker!

Varmt,

Åsa

Från: Richard Ford

Till: Åsa Beckman

Torsdag 16 oktober 13.32

Åsa,

Jo, om du skulle ta ett glas vin med Sally och Ann, skulle jag absolut 
vilja vara där för att skriva deras dialog. Jag skulle gärna skriva din 
också. Och jag kan försäkra dig om att deras uppfattning (och din 
också, om du tillåter mig) om Frank skulle bli helt igenom glimrande.

Jag tror att du iscensatte den här bilden från tunnelbanan. Men även 
om du gjorde det, så gillar jag konstgjordheter. Och jag uppskattar den 
varma tanken.

Detta har varit trevligt för mig – eftersom jag fått lära känna dig. Det 
är det som jag alltid är intresserad av – att lära känna en annan 
människa.

De varmaste hälsningar

Richard

Så började mejlväxlingen



Richard Ford och Åsa Beckman träffades på en middag när han i slutet 
av augusti besökte Sigtuna Litteraturfestival. De bestämde sig för att 
mejlväxla under hösten.

Han befann sig då i Connemara på Irland där han varje höst brukar 
hyra ett hus för att bland annat jaga morkullor.

Deras mejlväxling pågick under fyra veckor, från 16 september till 16 
oktober. Han reste då hem till USA och East Boothbay, Maine, där han 
i dag bor.

När de började skriva visste de att det skulle handla om berättande och 
behovet av berättelser – men mer var inte bestämt.

Richard Ford.

Richard Ford föddes 1944 i Jackson, Mississippi.

Har bland annat arbetat som lärare och baseballtränare.

Debuterade 1976 med ”En bit av mitt hjärta”, som nominerades till 
Hemingwaypriset för bästa debutroman. Därefter har han gett ut 
noveller och romaner.

Blev sportjournalist på Inside Sports när han inte kunde leva på 
författarskapet. När tidningen las ner skrev han i stället en roman om 
en sportjournalist som blev en bästsäljare .

”Sportjournalisten”, ”Självständighetsdagen” och ”Som landet 
ligger” (1987–2007) utgör hans kända trilogi om Frank Bascombe, en 
alldaglig amerikansk man som läsaren följer till millennieskiftet. Frank 
börjar som författare och slutar som fastighetsmäklare.

2013 kom Fords hyllade roman ”Kanada”, som bla toppade DN:s 
kritikerlista under fem veckor.

I veckan kommer novellsamlingen ”Kan jag vara frank med 
dig?” (Brombergs).

Åsa Beckman.

Föddes 1961 i Prästmon, Ångermanland

Började som litteraturkritiker i SvD 1986 och var redaktör för 
Bonniers Litterära Magasin 1987–1990.

Tidigare har hon bland annat arbetat som bingovärdinna.

2002 gav hon ut ”Jag själv ett hus av ljus”, en essäsamling om de 
kvinnliga poeter som klev fram under 80- och 90-talen, bl a Katarina 
Frostenson, Ann Jäderlund och Birgitta Lillpers.

Hon tilldelades Gerard Bonniers essäpris 2003.

I dag är hon biträdande kulturchef på DN Kultur. “



DN 15 nov 2014: 

“ En ny och välkommen socialrealism

Augustnominerade ”Tilly trodde att …” ger en varm och milt 
ironisk inblick i ordningen eller oordningen i andras liv. Boken är 
en lika viktig som ovanlig skildring där vänskap får fungera som 
en kil in i skrämmande miljöer.

”Tilly som trodde att …”
Rabén & Sjögren
Det talas om sjuttiotalet då ”varenda barnbok” påstås ha varit pepprad 
med plakatpolitik och djupdyk i social misär. Förvisso en sanning med 
modifikation. Visst kan vi småle åt titlar som ”Sprätten satt på 
toaletten”. Fast en sak är glasklar, under sjuttiotalet visste barn en hel 
del om att livets och samhällets villkor är onödigt olika.

Sedan dess har skillnaderna knappast minskat, tvärtom. Nu kurar 
nöden vid varje köpcentrum. Ändå är en bok som Eva Staafs nu 
Augustnominerade ”Tilly som trodde att …” något av ett unikum. Att 
berätta för barn om ett liv där människor är ensamma, har problem 
med pengar, alkohol, psyke … utan att för den skull tynga skildringen 
med nattsvarta förtecken, är ovanligt. Gunna Grähs humoristiska och 
eftertänksamma Hej Hej-böcker hör fortfarande till undantagen. 
Självklart är därför Eva Staafs och Emma Adbåges bok ”Tilly som 
trodde att …” mer än välkommen. Särskilt som den också håller sig på 
behörigt avstånd från det sentimentalt salvelsefulla. Boken är i stället 
en varm, men ändå milt ironisk, svit över en rad upptäckter om andras 
liv.

Förskolebarnet Tilly insuper tillvaron och efter varje insikt går hon 
tillbaka till kompisen Tage. I deras samtal finns en försiktig undertext 
av förvåning. Att det kan vara så här – också?!

I Tillys värld, liksom i varje annat liv, är den egna tillvaron norm. Var 
och en är hemtam med just den ordning, eller oordning, som råder hos 
hen. Annorlunda kan vara så nära som hos vännen Tage. Tilly har svårt 
att känna sig bekväm i hans ”hemma” där mamma hukar bak 
nedrullade persienner och i en kylskåpssurrande tystnad. Hon är 
deprimerad men ändå just den mamma Tage har.

Hemma hos Sonja finns å andra sidan allt en kan önska sig av prylar. 
Ändå gapar där en saknad efter frånvarande föräldrar. Fast Sonja är ju 
van – eller?

Tillvaron är brokig. Hemma hos Peppe är det så skitigt att Emma 
Adbåge i sina illustrationer målar toalettgolvet gråsvart. Freddies hem 
är mest som en transithall. Hos Mimmi gäller en sorts glad stökighet 
med en mamma som röker under köksfläkten medan kylskåpet endast 
erbjuder mögelost och läppstift.

Tilly grunnar. Mest i mimik och kroppshållning. Emma Adbåge ger 
Tilly oändligt många uttryck enkom genom placeringen av hennes 
ögonprickar. Över huvud taget är ”Tilly som trodde att …” en 
berättelse långt ifrån sjuttiotalets ibland högröstade 
verklighetsspegling. Här äger de subtila undertexterna och stämningen 
i de utfallande och detaljrika bilderna. Enkom uppslaget där Tilly 
stannar upp inför en tunnklädd man invid en husvägg, tecknar sin egen 
berättelse. Mannen betraktar Tilly med ögon som svarta sorgekol.



Av Tillys mamma ser vi här mest bara hennes uppvända rumpa. Hon 
fick just där och då, något akut problem med sina skosnören. 
Igenkänningsfaktorn är hög. Vem förmår klara denna ständigt 
återkommande situation på ett värdigt sätt?

Men vi måste prata om vad som händer. Det gör Eva Staaf. Tilly har 
många olika vänner. Just vänskapen fungerar som en kil in också i de 
miljöer vilka annars skulle vara skrämmande. Så, kanske är ”Tilly som 
trodde att …”, allra mest en viktig bok om betydelsen av närhet mellan 
människor. Finns den där kan mycket överbryggas.

Pia Huss teater@dn.se “

DN 15 nov 2014: 
“ Femen in på livet

Med bara skinnet som rustning tar aktivisterna i Femen strid mot 
patriarkatet. Lördagsmagasinet har fått tillträde till den innersta 
kretsen.

Kågeröd, 12 februari 2014

Bilden är brutal. Kyrkotjänarens valkiga nacke skiftar ilsket röd 
ovanför hans snövita dräkt. Hans hand sluter sig runt Femenaktivisten 
Jenny Wenhammars strupe, ovanför hennes nakna bröst, och hennes 
plågade ansikte sticker upp ur hans grepp.

Lokaltidningen Svalöv publicerar fotot från aktionen i katolska 
domkyrkan i Stockholm den 31 januari 2014 under rubriken ”Dömd 
för olaga intrång”. Jenny Wenhammar har lagt gratisbladet, som 
landade i byns alla brevlådor i går, mitt på köksbordet i hemmet i 
skånska Kågeröd.

– Efter detta vill prästen i vår församling inte ens titta på mig, säger 
hon.

Familjen Wenhammars trädgårdstomt gränsar till kyrkogården. Att 
stöta ihop är oundvikligt. Kågeröd är litet, här bor knappt 1 500 
personer, det går inte att vara anonym ens om man försöker. En 
tvåbarnsmamma som har sprungit och lekt i byn som liten, och som 
figurerar topless i tidningen som 41-åring, pratar alla om.

– Jag har målarkurser på onsdagar. Det kanske inte kommer några barn 
nästa vecka, säger Jenny.

mailto:teater@dn.se
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Tankspritt förbereder hon frukost samtidigt som hon pratar. Skrapar 
ned en morot i mixerskålen, pressar citron och ringlar över organisk 
honung. Öppnar en burk hampaprotein, tar fram en kartong färska 
dadlar och konstaterar att både havremjölken och hallonen är slut.

– Jag vill ha min morgonsmoothie. Följer ni med och handlar?

Hon håller huvudet högt när hon går till Konsum. För de flesta är det 
lunchdags, men Jenny var vaken till fem i morse och målade. På tom 
mage traskar hon i guldsprejade kängor genom snömodden.

En flickskär, en röd och en nyponrosa tygblomma skär sig rebelliskt 
mot varandra i det blonda håret som hänger fritt långt ned på ryggen 
så när som på en smal fläta vid höger tinning.

Kassörskan tar betalt av Kågeröds rebell med ansträngt neutral min. På 
hemvägen frågar jag Jenny hur hon vanligen blir bemött i sin 
barndomsby.

– Med tystnad mest, svarar hon.

Jenny läste om den feministiska protestgruppen Femen international 
för första gången våren 2012. En kvart senare hade hon startat svenska 
Femen i form av en anonym Facebooksida.

Rörelsen, som uppstod i Ukraina 2008, hade vid det laget flyttat sitt 
säte till Paris och spridit sig till flera länder.

Målet är fullständig seger över patriarkatet. Denna ska uppnås genom 
att rörelsens medlemmar utövar barbröstad aktivism, ”sextremism”, 
genom att:

○ provocera patriarkatet till öppen konflikt.

○ underminera dess fundamentala institutioner som diktaturer, 
sexindustrin och kyrkan.

○ skapa den mest inflytelserika och stridseffektiva kvinnliga 
sammanslutningen i världen.

”Femen är feminismens specialstyrka, dess militära spjutspetsförband, 
en modern inkarnation av orädda och fria amazoner”, slår rörelsens 
internationella hemsida fast.

Kritikerna anklagar kvinnorna i Femen för att vara exhibitionistiska 
toplessbrudar med välformade bröst men utan ideologisk drivkraft. 
Aktivisterna hävdar att de vänder de sexistiska männens vapen mot 
dem själva. Skriver de sitt budskap på brösten kan männen inte låta bli 
att läsa.

I februari 2013 lade den 19-åriga tunisiskan Amina Tyler upp två foton 
av sig själv på den lokala Femensida som hon, precis som Jenny, hade 
startat. På den första bilden vänder hon med ett vänt leende 
långfingrarna mot himlen. Hennes nakna överkropp täcks av orden 
”Fuck your morals”.

Publiceringen fick en ledamot i ”kommissionen för främjande av dygd 
och förhindrande av last” att deklarera att Amina Tyler borde straffas 
enligt islamisk lag, sharia, med 80–100 piskrapp men att hon 
egentligen förtjänade att stenas till döds. Strax därpå kom nyheten om 
att Amina Tyler hade förts bort.

– Då bestämde jag mig för att gå ut med första bilden, säger Jenny.



Hon tog av sig tröjan, skrev slagord på brösten och bad sin man sedan 
23 år att ta ett kort. Jenny laddade ned bilden, loggade in på svenska 
Femensidan, tvekade länge med fingret över tangentbordet, tryckte 
”dela” och visste att det skulle förändra hennes liv.

Ett knappt år senare är hon dömd för förargelseväckande beteende och 
olaga intrång.

Att få ihop pengar till böterna är inte det största ekonomiska bekymret. 
Familjen Wenhammar har varit familjehem för vuxna i drogmissbruk 
sedan 1994, men efter domarna slutade socialtjänsten att placera 
klienter hos dem.

– Som aktivist hamnade jag i samma kategori som pedofiler och tjuvar 
och det blev samma utslagningseffekt. Dels fick jag böta, dels 
avslutades jobbuppdraget jag hade haft i tjugo år, konstaterar Jenny.

Hon drar ihop koftan över bröstet. Trots att det är februari är värmen 
avstängd i det gamla 1800-talshuset som familjen bor i.

– Ekonomin är spräckt sedan jag började jobba heltid med Femen. Min 
man är dykare, bara halva året ger pengar. Han har fått jobb på ett 
behandlingshem över vintern, men det kan ta slut när som helst. Vi har 
en pojke som är 16 och en flicka som är 19. De stödjer mig men de 
tycker det är jobbigt att jag inte tjänar pengar, säger Jenny.

Hon konstaterar att hon är dubbelt så gammal som många av 
medlemmarna i Femen. De flesta i hennes ålder prioriterar karriär och 
fast inkomst framför aktivism, men hon vill stödja det 
ungdomsrebelliska i Femen.

Jenny säger att hon alltid har haft starka övertygelser. Hon gick på eget 
initiativ ur Svenska kyrkan när hon var sex år och blev vegetarian när 
hon var tolv. Hon var tvärs emot och bäst i klassen och tyckte inte att 
skolan var så stimulerande.

I stället för att gå ut gymnasiet blev hon informatör på Fältbiologerna. 
Arton år gammal träffade hon sin blivande man. De flyttade in i en 
stuga i skogen, fick barnen och levde Vilhelm Mobergliv.

När småbarnsåren var över kontaktade Jenny Miljöpartiet. Det var i 
maj 2006 och valår. Kärnan i det lokala Miljöpartiet bestod av lärare. 
De mindes Jennys engagemang under skoltiden mot plågsamma 
djurförsök och skickade henne på toppkandidatkurs.

Efter valet satt Jenny i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de 
flesta nämnderna. Hon var Miljöpartiets förstanamn i Svalöv i nära 
två mandatperioder. Sedan knäcktes hennes tro på politiken av frågan 
om ett k-märkt magasin skulle rivas eller göras om till kulturhus.

– Jag lade ett och ett halvt år av mitt liv på att försöka rädda 
byggnaden. Den revs baserat på lögner. När det går så med en byggnad 
i Svalöv, hur går det då inte till i världen med de stora frågorna?

Jenny säger att hon under sina år som lokalpolitiker till stor del 
bemöttes med förakt, hån, härskartekniker och ignorerande tystnad.

”Konstigt nog så är jag vad jag vet den yngsta ledamoten i 
kommunfullmäktige, trots att jag nu är över fyrtio år gammal. Flera 
ledamöter har suttit där sedan min födelse i början av sjuttiotalet. Det 
är osunt för kommunen”, skrev hon i det öppna brev där hon avsade 
sig alla sina politiska uppdrag.



Hon gick mitt i ett kommunstyrelsemöte. Två veckor senare kom hon 
ut i Femen. Störst debatt har hennes aktioner i Stockholmsmoskén och 
katolska domkyrkan väckt. Hon säger att hon gjorde dem därför att 
hon inte vill att hennes barn ska växa upp i en värld med sharia- och 
abortförbud, i solidaritet med de kvinnor som vill bryta sig ur 
patriarkala religioner och av egen övertygelse.

– Jag pallar inte med när människor hävdar att Gud är en man och den 
störste.

Ilskan över kyrkans historiska förtryck av kvinnor har funnits hos 
henne länge. Jenny berättar att hon är ättling till Elisabeth Målares 
som brändes på häxbål i Ångermanland 1674.

– Det var hennes son som brände henne, så jag är släkt i rakt 
nedstigande led både med en kvinna som brändes på bål och med en 
man som brände sin egen mamma på bål.

Efter varje toplessaktion sitter Jenny i timmar och redigerar bort 
bröstvårtor i Photoshop innan hon lägger ut bilderna på Facebook. Gör 
hon inte det blockerar företaget både Femens och hennes egna privata 
konton.

– Facebook tillåter bara manliga bröstvårtor. Halva jordens befolkning 
får inte lov att definiera sina bröst som politiska verktyg, de blir 
definierade som pornografi, säger Jenny.

Paris , 20 april 2014

Stämningen på Femens internationella träningsläger är spänd. 
Kontorsbyggnaden som toplessaktivisterna har ockuperat och utlyst till 

högkvarter hotas av militanta, högerextrema nationalister och franska 
polisens upploppsstyrkor bildar barrikad.

– För första gången beskyddar polisen oss, säger Femen internationals 
ledare Inna Sjevtjenko.

Motorsågen som hon använde för att fälla ett fyra meter högt 
träkrucifix i Kiev 2012 i sympati med den ryska aktivistgruppen Pussy 
riots fängslade medlemmar ligger på hallbordet.

Kortväggen täcks av en muralmålning föreställande påven, Putin och 
ett par till manliga politiker. Allihop är nakna nedtill. Deras uttänjda 
pungar är hopknutna och i dem gungar änglalika toplessaktivister.

– Efter våra protester mot Putin var det farligt att stanna kvar i 
Ukraina, säger Jana Zjdanova, som visar oss runt.

Hon kom till Frankrike för sju månader sedan, har redan fått 
flyktingstatus och bor nu i högkvarteret.

– Det är klart att jag saknar min familj. Jag har valt den här vägen och 
ångrar mig inte, men mina föräldrar sörjer att jag är en toplessaktivist 
och vill att jag ska sluta i Femen. De vill att jag ska vara normal, säger 
hon.

I Kiev försörjde sig Jana Zjdanova som dansös på en nattklubb.

– Ukraina är ett patriarkalt samhälle. Som ung kvinna får du varje dag 
höra att du måste bilda familj och bli mamma. Jag vill bara hitta mig 
själv, säger hon.



Vi följer efter henne till högkvarterets samlingssal. Mitt på golvet 
dansar Jenny på högklackade guldsandaler i en ring av aktivister. 
Drygt tjugo kvinnor från Frankrike, Nederländerna, Spanien, 
Tyskland, Kanada och USA har kommit till lägret.

Lite i utkanten av dansgolvet står Jennys man Nuno Antunes och deras 
16-årige son. Vad anser tonårsgrabben från Kågeröd om Femens 
kampmetoder?

– De gör väl som de vill. Jag har inte så mycket åsikter om det, jag 
bara stödjer mamma i det hon gör, säger han.

Paris, 21 april 2014

Inna Sjevtjenko instruerar träningslägrets deltagare att lägga sig i en 
lång rad med benen utsträckta en liten bit ovanför cementgolvet så att 
musklerna hålls hårda. En av aktivisterna vandrar raden ut med ett steg 
på varje mage.

– Ouch, kvider någon till.

Det är en tuff, kanske till och med farlig, övning för dem som inte har 
tränat magmusklerna tidigare och den får mig att tänka på en artikel 
där det påstås att Inna Sjevtjenkos far, som var militär, hällde iskallt 
vatten över sin spädbarnsflicka varje morgon för att stärka hennes 
immunsystem.

Senaste tiden har det riktats en ny sorts kritik mot Femen och dess 
ledare i franska tidningar. Rörelsen har från början anklagats för 
antifeminism, för att exploatera kvinnokroppen och för att kränka 
andra människors heliga rum och övertygelser. Nu beskyller vissa den 

för att vara en sekt.

”Femen förändrar din kropp och din själ”, påstår en avhoppare i en 
intervju. Enligt henne förväntas aktivisterna vara tillgängliga 24 
timmar om dygnet på bekostnad av arbete och privatliv. De 
indoktrineras tills de inte längre existerar som självständigt tänkande 
individer.

Enligt avhopparen måste sextremisterna om och om igen repetera 
rörelsens grundläggande principer, som ska komma mekaniskt när de 
öppnar munnen.

När intervjun med avhopparen publiceras svarar Inna Sjevtjenko 
omgående att hon inte tänker dementera uppgifterna.

”Femen är inte ett gäng polare utan en militant grupp. Vi är inte enade 
för att ta några glas tillsammans utan för att slåss”, skriver hon. Enligt 
henne råder det en krigisk stämning inom rörelsen. Det finns en uttalad 
hierarki och den är nödvändig för att kunna genomföra protesterna.

”En Femenaktion är inte tillfället då man ska uttrycka sin 
individualitet”, förtydligar hon.

Dagen då vi är med uppmanar Inna Sjevtjenko träningslägrets 
deltagare att välja var sitt Femenslagord och turvis skrika det i 
varandras ansikten.

– Min fitta, mina regler! vrålar en kvinna.



Som alla i Femen vet hon att det är förbjudet att le eller posera under 
aktionerna eftersom detta kan uppfattas som att kvinnorna försöker 
vara gulliga och männen till lags.

Aktivisterna ska hålla händerna knutna och stå bredbent. Under 
träningslägret går en ledare från högkvarteret runt och sparkar på de 
fötter som inte är tillräckligt långt isär. Inna Sjevtjenko tittar sig 
kritiskt omkring.

– Era ansikten är avslappnade. Det är viktigt att ni är aggressiva, visa 
er ilska i ansiktet. Skrik slagord och spänn blicken i motståndarna. Låt 
dem förstå att ni inte är snälla flickor som är här för att leka eller 
behaga. De har haft roligt med oss så länge, uttryck all ilska ni har! 
eldar hon på.

Lägerdeltagarna försöker på nytt men Inna Sjevtjenko är inte nöjd:

– En del av er skrek inte. Det är inte så många kvinnor som lyckas 
skrika direkt, vi är vana vid att hålla munnen stängd och vaginan 
öppen. Vilka av er såg ingen ilska hos sin partner? frågar hon.

– Hon skrek inte, pekar en av aktivisterna som har suttit fängslad i 
Tunisien.

Allas blickar vänds mot 34-åriga Morgana från Belgien, som 
uppmanas att ensam vråla ut sin ilska. Morgana tar sats och belönas 
med applåder. Hon säger efteråt att det inte kommer sig naturligt för 
henne att visa ilska:

– Jag var nog mer rädd än arg som barn. Om jag försöker nå min ilska 
kommer jag alltid åt min sorg.

Morganas medsyster, 24-åriga Julka Szymanska från Nederländerna, 
hävdar att det är just detta som de som kritiserar proteströrelsen ur ett 
teoretiskt, feministiskt perspektiv missar.

– Femen visar unga kvinnor att de inte måste vara undergivna. Femen 
befullmäktigar dem och ger dem självuppskattning, säger hon.

Efter lunch talar Inna Sjevtjenko om vad som händer när polisen 
anländer till en aktionsplats.

– Jag tror att ni alla vet att ni förr eller senare kommer att bli 
arresterade. Vi slåss inte, men vi försöker stanna kvar så länge som 
möjligt. Låt kroppen smälta ned på marken. Sök kamerorna. Fem 
kameror är viktigare än 50 människor för bakom kamerorna finns 50 
000 tittare, säger hon.

En av kvinnorna som sitter på golvet i ringen runt Sjevtjenko reser sig 
och sträcker fram sin mobil.

– Femen har kommit till Kina!

Skärmen visar ett Youtubeklipp från en barbröstad protest i Peking. 
Filmen får det som Ksenia Tjernysjova, Femen Québecs ledare, nyss 
har sagt att framstå som ett omen:

– Du vet aldrig vem som kommer att resa sig upp härnäst. Kanske gör 
en flicka i Kina en aktion i morgon därför att hon har blivit inspirerad. 
De styrande är rädda för sådant, de kan inte kontrollera det.

Ksenia Tjernysjova föddes i Ukraina men flyttade till Kanada med sina 
föräldrar tre år gammal. När Inna Sjevtjenko sågade ned träkorset i 



Kiev höll Ksenia Tjernysjova, som var på besök hos sina europeiska 
släktingar, i säkerhetslinan. Hemma i Kanada har hon en son på 1,5 år 
och arbetar som skådespelare.

– Jag är inte en knasig person. Toplessaktivism är bara en kampmetod, 
säger hon.

I framtiden tror Ksenia Tjernysjova att Femen måste utvecklas, kanske 
genom att verksamheten delas in i en aktivismfalang och en teoretisk 
falang. Det behövs mer strategi, mer samarbete med intellektuella 
kretsar. I sin nuvarande form har rörelsen varken tillräckligt med 
pengar eller kapacitet.

– Feministerna i demokratiska länder gör ett bra jobb men ingen pratar 
om dem. Vi skapar oväsen men vi vet inte alltid hur vi ska utnyttja 
makten, säger hon.

Paris, 22 april 2014

Inna Sjevtjenko tittar på klockan.

– Tjejer, kom ihåg att stoppa id-kortet i trosorna och stäng jackorna så 
de inte ser era slagord. Om fem minuter går vi.

Målet är femstjärniga La Maison des centraliens, hotellet där Front 
Nationals ledare Marine Le Pen i dag inleder partiets EU-valkampanj. 
Snart väntar ett 30-tal journalister i Paris gyllene triangel mellan 
paradgatan Champs-Élysées, Avenue Montaigne, Grand palais och 
Place de la Concorde.

– Jag fick ett sms från Inna, svarar nyhetsbyrån Reuters fotograf på 
frågan om hur han känner till aktionen.

Så hörs stöveltramp och sextremisterna marscherar runt gathörnet med 
stenansikten och gungande bröst. De formerar sig framför La Maison 
des centraliens med knytnävarna i luften. Balkongerna fylls snabbt på 
inifrån av Front Nationals sympatisörer.

Jennys halsmuskler är spända och rynkan mellan hennes ögonbryn har 
djupnat. Flera av kvinnorna på träningslägret har vittnat om en 
ambivalens inför aktionerna. De upplever Femen som något både 
väldigt skrämmande och något väldigt spännande.

Ett par polisbilar kommer sakta körande och ställer sig tvärs över 
gatan.

– Fascist epidemic. Marine, kom ut! ropar aktivisterna.

Efter att ha skapat ett avbrott i Marine Le Pens presskonferens 
marscherar de därifrån. Någon har tagit högen med deras jackor så de 
går barbröstade mot Métron för att åka tillbaka till högkvarteret. Vid 
tunnelbanenedgången stoppas de av polis. Sextremisterna bildar kedja 
som de har lärt sig på träningslägret. De ställer sig i ring med 
ansiktena utåt, korsar benen med grannens och låser armarna med 
varandra bakom ryggarna.

En förbipasserande bilist tappar fokus på trafiken, kör in i fordonet 
framför och vinkas åt sidan av en road polis. En man i rosa skjorta går 
flinande och applåderande förbi.



Sedan händer inget på en lång stund. Så sätter en polis på sig 
handskarna. Journalisterna motas över till andra sidan gatan. Ett 30-tal 
poliser sluter in runt Femenringen.

– Skam! Arresterar ni oss stöder ni fascismen, skriker aktivisterna.

Tre piketbussar kör upp tätt mot trottoaren. Poliserna tar Inna 
Sjevtjenko först. Därefter kopplar de struptag på Jenny och drar loss 
henne ur ringen.

Piketbussarna kör i väg med aktivisterna. De tillbringar dagen 
utplacerade på olika häkten för observation innan de släpps med en 
påminnelse om lagens förbud mot sexuell exhibitionism. Den här 
gången slipper de åtal och böter.

Göteborg, 19 oktober 2014

Ett tag såg det ut som att Jenny skulle bli rikspolitiker. Miljöpartiet 
ville ha henne som riksdagsledamot och satte henne som fjärdenamn 
på sin Skånelista. Att Jenny hade hoppat av kommunpolitiken med 
buller och bång såg valberedningen inte som ett hinder. Men så tog 
Jenny och tre internationella Femenaktivister färjan till Gotland i 
Almedalsveckan. Under dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts tal 
tjurrusade de mot landets regeringschef i vad tidningarna rubricerade 
som en bröstkupp.

Säkerhetspolisen hejdade aktionen på 25 sekunder. Jenny hann inte ens 
ta sig över avspärrningarna eller få av sig tröjan. Det blev ändå för 
mycket för Miljöpartiet. Skåneordföranden kallade aktionen för ett hot 
mot demokratin.

Partisekreteraren sade att Jenny måste ”ta avstånd från detta och 
bedyra att det aldrig kommer att hända igen”. Jenny blev tillsagd att 
välja mellan aktivism och riksdagskandidatur. Hon svarade:

”Jag är grön politiker i själ och hjärta. Jag är aktivist i själ och hjärta. 
Jag är både och. Rainbow-warrior.” Varpå hon överlät åt Miljöpartiet 
att välja om de ville ha henne eller inte.

Det ville de inte. Jenny fick betala för Almedalsaktionen med sin 
riksdagskandidatur. Var den värd priset? Mediebevaknings- och 
medieanalysföretaget Retriever har tagit fram ett statistiskt facit.

Enligt detta genererade Femens aktion under Reinfeldts tal nära 350 
artiklar de tre första dagarna. Aktivisternas syfte, att protestera mot 
gruvboomen och lobbyismen i världen med den planerade 
kalkbrytningen i gotländska Ojnareskogen som exempel, framkom i 
knappt hälften av artiklarna.

När så skedde var det väldigt lite förklarande text. Detta till trots 
innebar aktionen att frågan fick mer uppmärksamhet än tidigare.

Retriever har även undersökt vilket eko bröstkuppen i Almedalen och 
Femens övriga aktioner har gett i sociala medier som Twitter. Där 
leder aktionerna till diskussioner om nakenheten och brösten, liksom 
ifrågasättanden om huruvida detta är feminism eller inte. Slagorden, 
alltså själva budskapet, faller oftast bort.

– Tillvägagångssättet gör att Femen får uppmärksamhet, det är inget 
snack om saken, men det skuggar budskapet som aktivisterna försöker 
få fram, sammanfattar Magnus Kjellberg på Retriever.



Folkpartistiska riksdagsledamoten och tidigare ordföranden för 
Liberala kvinnor, Birgitta Ohlsson, varnar för att det inte får bli en 
aktivism för aktivismens skull.

– Ibland visar Femens verksamhet en genomtänkt, solid, feministisk 
grund men aktionerna kan också tendera att slå över i effektsökeri, 
säger hon.

Birgitta Ohlsson tycker inte att det är fel att använda sig av radikala 
metoder för att utmana kyrkan, patriarkatet och staten. Att rusa mot en 
scen där statsministern håller tal är dock skrämmande och därmed 
hänsynslöst mot omgivningen, anser hon. Dessutom är det ineffektivt:

– Det är i mycket liten utsträckning spektakulära aktioner över en natt 
som har skapat den jämlikhet vi har i dag. Det är det långsiktiga arbete 
som feminister har utfört under decennier.

Hon önskar att journalisterna i större utsträckning skulle välja att göra 
reportage på riksdagsledamöterna som skriver motioner i samma fråga 
i tio år och får igenom lagar som innebär enorma förändringar för 
hundratusentals människor.

– Men det är inte lika medialt sexigt som det här spektakulära sättet 
med nakna bröst, även om jag kan tycka att det är ett väldigt stereotypt 
och traditionellt samhällsideal som Femen reproducerar genom sin 
aktivism. Kvinnor får uppmärksamhet för sina kroppar och inte för 
sina tankar, säger hon.

Varför 25 sekunders glimt av nakna bröst i Visby fick mer medial 
uppmärksamhet än de 600 personer som demonstrationstågade genom 
staden i samma syfte samma dag vet Jesper Strömbäck, som är 
professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet:

– Därför att det är så enkelt att rapportera om. Och så bildmässigt. Och 
därför att det väcker och fångar människors uppmärksamhet, säger 
han.

Journalister är på ständig jakt efter sådant som är både viktigt och 
intressant. Nyheter ska vara legitima i så motto att de lever upp till 
seriösa, publicistiska ideal, men de ska också generera debatt, 
tryckningar och delningar. Det handlar om ekonomi.

– I takt med nedskärningarna på mediemarknaden letar man efter 
nyheter som är billiga och enkla att rapportera om eftersom det är 
större sannolikhet att det blir någonting av dem, säger Jesper 
Strömbäck.

Om landets statsminister kallar till presskonferens är det ganska säkert 
att hans budskap får uppmärksamhet. Men för grupper som saknar 
maktposition är grundregeln att de måste ta till spektakulära metoder 
för att bli uppmärksammade.

Bråkar de för mycket skruvar de dock ned strålkastarljuset. När något 
mister nyhetens behag tappar medierna snabbt intresset. Och att 
använda den nakna kroppen som plakat är en fin balansgång:

– Gör man det på fel sätt upplevs det som kvinnoförnedrande, 
sexistiskt och negativt. Nakenhet attraherar blicken och är kittlande 
men inte oproblematiskt, säger Jesper Strömbäck.

Ett kvartal har gått sedan aktionen i Almedalen. Femen har betalat sina 
dagsböter för förargelseväckande beteende. Utifrån sett är det inte 
glasklart varför ”feminismens specialstyrka” valde att lägga pengar på 
att skicka tre aktivister från Frankrike och Spanien till Sverige för att 



protestera mot lobbyism, gruvboom och en planerad kalkbrytning på 
Gotland.

Hos Jenny personligen bottnar protesten i ett starkt miljöengagemang. 
Men hon menar att frågan även ligger i linje med Femens ideal.

– Vårt fokus är inte miljöaktivism utan att storföretag och lobbyister 
kör över små människors rättigheter. Gruvföretagen har ödelagt 
enorma naturområden och flera generationer människors liv utan att ta 
ansvar, säger hon.

När så sker anser hon att ändamålet helgar medlen:

– Politikerna i Almedalen tog inte upp Ojnareskogen i sina tal fast de 
stod mitt i landets största, prejudicerande miljörättsskandal. Målet för 
oss är att komma så nära de största makthavarna som möjligt och 
skapa debatt i frågor där debatten inte är tillräckligt stor.

Aktionens hela opinionseffekt tror Jenny kommer att visa sig först på 
längre sikt även om hon redan nu är nöjd med det genomslag som 
deras protest fick.

Att Femen skapade en kritisk situation när de gjorde så att 
säkerhetsvakterna tappade fokus på folkmassan och eventuella 
attentatsmän bemöter Jenny med motargumentet att situationen som 
gruvbolagen skapar runt om i världen är betydligt farligare för miljö 
och människor.

När sommaren har övergått i höst planerar hon nästa aktion 
tillsammans med nya medlemmen Frida Andersson i Göteborg. Frida 
har kämpat för kvinnors rättigheter länge och i olika sammanhang men 

tycker sig först nu ha hittat rätt.

– Femen för kampen på ett sådant extremt sätt. De utmanar även 
normer inom feminismen. Därför gick jag med, säger hon.

Tidigt på söndagsmorgonen den 19 oktober anländer Jenny till Fridas 
lägenhet på Hisingen efter en nattlig bilresa genom landet. I rummet 
finns även Shohreh Jahanbin, en iranska som har gjort ett par aktioner 
för Femen sedan hon flyttade till Sverige.

– Min familj i Iran får utstå mycket trakasserier på grund av min 
aktivism. De är ledsna på mig för att jag gör så här farliga saker. Min 
far har velat döda mig. Han tycker att kvinnor ska stanna hemma, ge 
sin man sex och föda barn, säger hon.

Shohreh, Jenny och Frida sätter sig på knä på vardagsrumsgolvet 
bakom nedfällda persienner och skriver slagord på varandra. Snart ska 
de ge sig ut på stan och låtsas rekrytera folk till Islamiska staten, IS. 
Tanken är att göra en satirisk pastisch på den värvning i Göteborg som 
nyheterna har rapporterat om.

Regnet piskar över Göteborgs gator när aktivisterna skyndar mot 
spårvagnshållplatsen i kängor, knästrumpor och minikjolar. I händerna 
bär de svängda leksakssablar och plastpåsar med teaterblod.

De kliver ombord på den första spårvagnen som kommer in och ropar 
att alla som ansluter sig till IS i dag får var sin oskuld att våldta som 
belöning. En man med ljusbrun hy och mustasch ser illa berörd ut och 
en man med slätrakade, skära kinder protesterar:



– Hallå, vad håller ni på med? Det hjälper inte.

Vid nästa hållplats tar en kvinna i hijab sina två slöjbetäckta döttrar i 
lågstadieåldern i händerna och drar dem mot utgången.

– Kom, vi går av, skyndar hon på.

Mannen med mustaschen stannar kvar ombord. En ordväxling utspelar 
sig mellan Jenny och honom, varpå Jenny skriker ”shaitan” rakt in i 
hans ansikte. Det betyder ”satan” på arabiska och är en referens till IS 
syn på oliktänkande.

– Jag är muslim, så dra åt helvete! skriker mannen tillbaka.

När Jenny fortsätter med sitt ”shaitan” tillägger han:

– Tror du att jag inte slår dig för att du är kvinna?

Sedan frågar han rätt ut i spårvagnen:

– Hur kan Sverige tillåta det här? Vad är vitsen med det?

Jenny ställer sig bredbent och tar fram påsen med teaterblod. Mellan 
hennes fötter går Frida ned på knä. Jenny skenavrättar henne. Drar 
plastsabeln över hennes strupe och gör hål på påsen med rödfärg.

– Välkomna att skära halsen av otrogna. Våldta flickor och kvinnor! 
ropar hon.

– Nu stannar vi den här vagnen, meddelar spårvagnschauffören i 
högtalarna.

– Tror du på satan? provocerar Jenny mannen med mustaschen.

– Men håll käften och stick bara, bönar den slätrakade.

Spårvagnen stannar och Femenaktivisterna ger sig ut på gatorna. Efter 
ett tag har de två poliser bakom sig. Sedan rullar ett par polisbilar upp. 
Trots att aktivisterna rekryterar och skenavrättar sig fram genom 
staden ingriper polisen inte så när som på att säga åt Jenny att inte göra 
utfall med sabeln.

– Det är bara en leksak, svarar hon.

– Folk vet inte det så behåll den för dig själv, okej? ber polisen.

I Nordstan samlas en folkmassa runt aktivisternas uppträdande. När de 
tre barbröstade, teaterblodiga kvinnorna har passerat genom den 
helgpackade gallerian tar de spårvagnen hem. De båda polisbilarna kör 
parallellt utmed rälsen under återfärden till Hisingen. När aktivisterna 
går av möter poliserna dem och tar deras personuppgifter. Mer 
myndighetsingripande än så blir det inte denna dag.

Inte heller i medierna gör händelsen särskilt stort avtryck. Expressen 
publicerar en bild med tillhörande artikel. P 4 Göteborg har ett inslag 
om en person som har känt obehag under demonstrationen och därför 
polisanmält kvinnorna för ofredande, alternativt förargelseväckande 
beteende.



För Shohreh Jahanbin blir konsekvenserna stora. Hon känner sig hotad 
efter att ha varit med i aktionen och stannar i lägenheten. När hon 
vågar sig ut efter fyra dagar för att handla kommer en man fram. ”Jag 
har letat efter var du bor och nu vet jag det”, säger han.

– Att leva aktivism handlar om att våga bli hotad, våga ta polisvåld 
och böter, våga förlora och våga sticka ut. En av huvudpoängerna med 
Femen är personlig transformation genom aktivism, konstaterar Jenny.

Själv är hon ifrågasatt och kritiserad. Hon har inget statusjobb i 
riksdagen och ingen fast inkomst. Men hon känner sig sann mot sig 
själv och lycklig och levande.

– Att jag inte är accepterad ens inom feminismen och Miljöpartiet, 
som är de rörelser jag känner mig mest hemma i, gör mig friare som 
person. Jag kan säga vad jag tycker utan att behöva tänka på om det 
passar någon annan, säger hon.

Anna Bodin anna.bodin@dn.se

Fakta
Femen startade i Ukraina

Femen bildades år 2008 i Ukraina.

Femen international styrs i dag av Inna Sjevtjenko ifrån Paris.

Rörelsens aktioner initieras och genomförs oftast av lokala 
Femenaktivister runt om i världen men det förekommer även centralt 
planerade, internationella aktioner med tillresta aktivister från flera 

olika länder.

Protesterna syftar i huvudsak till att underminera patriarkalt och 
religiöst förtryck, diktaturer och sexindustri.

Fakta
Några av Femens aktioner i Sverige

December 2012. Egyptiskan Aliaa Elmahdy, känd som den nakna 
bloggerskan i arabvärlden, är i Sverige och söker asyl. Hon, Femens 
ledare Inna Sjevtjenko och en tredje aktivist ställer sig nakna med 
Bibeln, Koranen och Toran framför sina sköten utanför egyptiska 
ambassaden i Stockholm. De protesterar mot förslaget till ny 
shariaförfattning i Egypten.

April 2013. Jenny Wenhammar deltar i Topless jihad day den 4 april i 
Malmö tillsammans med människorättsaktivister från Iran. Aktionen 
sker i solidaritet med bortförda och försvunna Amina Tyler från Femen 
i Tunisien.

Juni 2013.Tre aktivister, Aliaa Elmahdy från Egypten, Meriam från 
Tunisien och Jenny Wenhammar tar sig in i Stockholms moské iklädda 
burkaliknande plagg. De slänger av sig kläderna och skriker: ”Nej till 
sharia!” Protesten riktas mot den islamistiska Mursiregimen i Egypten. 
Aktivisterna döms för förargelseväckande beteende.

Augusti 2013. Jenny Wenhammar och Aliaa Elmahdy tar sig in på 
ryska ambassaden i Stockholm för att protestera mot landets 
antigaylagar. De döms för olaga intrång.
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Oktober 2013. Två aktivister går in i Svea hovrätts foajé. De sliter av 
tröjorna och skriker ut sina protester mot ett uppmärksammat 
våldtäktsmål där de sex åtalade pojkarna friats. De kastas ut av vakter 
efter en minut.

Januari 2014. Jenny Wenhammar är en av tre aktivister i katolska 
domkyrkan i Stockholm som protesterar mot den föreslagna 
skärpningen av spanska abortlagar.

Juli 2014. Tillsammans med tre europeiska aktivister rusar Jenny 
Wenhammar mot Fredrik Reinfeldt under hans tal i Almedalen på 
Gotland i en aktion mot gruvboom och lobbyism.

Oktober 2014. Jenny Wenhammar, Frida Andersson och Shohreh 
Jahanbin utför en pastisch på IS värvning av fundamentalistiska 
krigare i Göteborg. “

DN 15 nov 2014: 

“ Hanna Hellquist: De är livrädda för att 
föröka sig, men gör ändå allt för att försöka.

Jag läser Liv Strömquist senaste seriealbum ”Kunskapens frukt” och 
skrattar så jag gråter. Sedan gråter jag lite också, bara. När hon 
beskriver det gäng historieintresserade gubbar som fick tillåtelse att 
öppna drottning Kristinas grav för att undersöka hennes kvarlevor, 
efter fyra hundra år, och som hoppades hitta något slags fysiskt bevis 
för drottningens eventuella intersexualitet (var hon man eller kvinna 
eller både och?), ja, då skrattar jag så sängen skakar, jag har inte 
skrattat så på jag vet inte hur länge. Läs den.

Liv listar i bokens början de män i världshistorien som har haft ett 
överdrivet intresse för det kvinnliga könsorganet.

Historiegubbarna är med på listan. Och John Harvey Kellogg, han med 
cornflakesen, som av någon anledning kände att hans livsuppgift var 
att förhindra kvinnlig onani. Livs lista är intressant och rolig, jag 
tänker inte stjäla den, men jag tänker använda den som ett slags 
utgångspunkt för något som dök upp i mitt medvetande under helgen 
som gick. Nämligen den totala motsatsen till intresse för livmoder, 
äggstockar och vulva.

På söndagen gick jag en lång promenad tillsammans med en gammal 
vän och våra hundar.



Vi gick till Gärdet. Det var becksvart och duggregnade. Vi hade inte 
setts på ett tag och hade mycket att ta igen. Det visade sig att vi hade 
skaffat oss rätt många gemensamma nämnare när det gällde livet och 
kärleken sedan senast.

Vi grottade ner oss i det lilla livets orättvisor, medan hundarna jagade 
varandra genom lervällingen. Till exempel, varför kan vi aldrig få 
relationer att funka? Varför måste man alltid umgås i par? Sedan 
också, den blivande klassikern, varför är det aldrig någon som vill ha 
barn med oss?

Vi har båda dejtat pappor. Flerbarnspappor. Och vi konstaterade att det 
finns inga, INGA, som är så livrädda för att föröka sig som dessa. 
Vilket dock inte hindrar dem ifrån att göra allt för att försöka. Vi 
konstaterade då även att det var extremt länge sedan vi träffade någon 
som hade någon större kunskap om våra könsorgan, eller ens ett 
intresse av att veta mer.

Det är så otroligt irriterande, svor min barnlösa vän. Dessa 
otvivelaktigt potenta män som rimligtvis borde ha en liten aning om 
hur liv uppstår här på jorden, eftersom de varit med om det gång på 
gång på gång, på gång, men som ändå efter en särskilt innerlig och 
oskyddad ömhetsbetygelse svettig rullar av en, tar ett djupt andetag 
och sedan börjar noja över eventuella framtida frukter.

Och jag kan bara hålla med.

Är det inte något väldigt konstigt med dessa ansvarsfulla pappor som 
frågar om säkerheten först efteråt? ”Har du koll på dina säkra 
perioder?” flåsar de när de ligger tillfredsställda bland svettiga lakan. 

Det är så fruktansvärt osexigt, få saker kan få mig avtänd lika snabbt.

För om vi ska vara riktigt ärliga med varandra så är det ju så här: jag 
vill gärna ha barn. Om jag blir gravid så ser jag det inte som världens 
undergång, så som du verkar göra, jag skulle nog tvärtom bli väldigt 
glad. Är det då inte konstigt att du lägger över ansvaret på att skydda 
oss från en, enligt DIG, oönskad graviditet? Skulle inte det uppdraget, 
om vi nu försöker vara logiska i två sekunder, vara i mycket tryggare 
händer hos dig? Är inte hela den här grejen med att stjälpa över 
ansvaret på mig ganska …korkad?

Låt mig säga så här. Har DU koll på mina säkra perioder? Du kan få 
min menslogg så kan du själv ladda ned någon jävla app och hålla hur 
mycket koll du vill. Jag skulle bli överlycklig om du gjorde det, så 
kanske vi slipper gå till Apoteket dagen efter och köpa piller, för vet 
du vad, det där pillret fuckar upp mig i flera månader. Min kropp blir 
helt förvirrad.

Tänk om du kunde ha ett litet litet uns av det här (visserligen extremt 
osunda) intresset för mitt fortplantningsorgan som de män som Liv 
Strömquist lyfter fram. Var så god att ta över ansvaret för den biten. 
Tack, snälla!

Nästa vecka skriver Bengt Ohlsson på den här platsen.

Hanna Hellquist
Hanna Hellquist är 34 år och bor i Stockholm. Hon är född i Karlstad 
och har medverkat i DN sedan 2002. År 2009 debuterade hon som 
författare med ”Karlstad Zoologiska”. Hon är också en välkänd profil i 
tv och radio och hörs bland annat i ”Morgonpasset” i P3. Hanna är 
oerhört glad för sin tax Ines och sin katt Isa.



DN 16 nov 2014: 

“ SVT romantiserar verklig ofrihet

Första gången de över huvud taget ser varandra är på bröllopet. I SVT 
Flows nya program ”Gift vid första ögonkastet” matchas sex singlar 
som längtar efter en livskamrat.

I bästa fall ska de inte bara ingå äktenskap, utan även lära sig älska 
varandra. Som vilket annat arrangerat äktenskap som helst alltså.

Skillnaden är bara att det i det här fallet inte är familj och släkt som 
står bakom besluten om utbytta ringar, utan en präst, en 
samtalsterapeut, en beteendevetare och en psykolog.

”Det som förr i tiden upplevdes som tvång, arrangerat äktenskap, 
upplevs i det här experimentet som en befrielse från valtvånget och 
rädslan att välja fel”, försäkrar samtalsterapeuten i  premiäravsnittet.

Och när det arrangerade giftermålets roll i Sverige skildras i samma 
avsnitt är det i imperfekt. Fenomenet beskrivs som en fråga för kungar 
som ville säkra ättens framtid och fattiga personer som ville ta ett steg 
upp på samhällsstegen. Som om då var då, men nu är nu.

Under vilken sten har SVT bott? Arrangerade äktenskap är inte ett 
historiskt fenomen, det är nutid. Mängder av människor väljer inte sin 
egen livspartner i dag – Sverige är inget undantag.

När Ungdomsstyrelsens rapport ”Gift mot sin vilja” kom 2009 visade 
den att omkring 70 000 personer mellan 16–25 år upplever att de inte 
har möjlighet att välja sin partner fritt. Men dessa svenskar som oroar 
sig, och alla de vars farhågor redan blivit verklighet, fick inte plats i 
programmets historiska exposé.

I stället porträtteras nutidens giftermålsuppgörelser som en 
glamourös, spännande och romantisk väg att finna kärleken på. De 
spralliga sportarna matchas med varandra. Hipsterpianisterna från 
Sundsvall introduceras vid vigseln. De barnlängtande lite mer 
allvarsamma ger varandra en kyss redan vid första träffen.

”Hur ofta händer det i dagens Sverige att man blir bortgift?”, frågar en 
av deltagarna retoriskt för att visa på hur exceptionellt det han vågar 
sig på är. Absurt rent av. Men svaret på den frågan är ett annat än vad 
både han och SVT tycks ha förstått.

Programmet vill utmana normer kopplade till äktenskap, kärlek och 
relationer. Visa på en kontrast till dagens kravlösa speeddejting-
samhälle. Men vad man samtidigt gör är att aningslöst bidra med en 
paljettprydd legitimitet till den norm som är verklighet för många unga 
svenskar i dag. En norm tätt sammanknuten med heder, skuld och 
skam.

Många invänder nog nu att det trots allt finns en viktig skillnad: 
Deltagarna har själva valt att vara med. Och så är det givetvis. Men ett 
visst mått av frivillighet kan också finnas i traditionella arrangerade 
äktenskap.



Alla arrangemang är givetvis inte av samma karaktär – även ett val har 
gråzoner. Det kan röra sig om begränsade alternativ, krav på föräldrars 
samtycke eller som i programmet att personen introduceras för sin 
kommande livspartner först vid giftermålet. Men vad som förenar alla 
varianter är att de innebär en inskränkning av individens frihet.

”Jag tycker att det är en jättebra idé med arrangerat äktenskap – i det 
här sammanhanget”, säger beteendevetaren som ingår i expertgruppen. 
Exakt vilket sammanhang är det?

SVT borde ställa sig frågan vad de förmedlar med programmet. Att 
arrangerade äktenskap är kul och spexigt, bara de som är inblandade 
heter Bert och Ellen? Hade till exempel programmet blivit av om 
deltagarna i  stället var svenskar med rötter i  Mellanöstern?

Att SVT så aningslöst väljer att romantisera en företeelse som för 
många unga svenskar är en fråga om ofrihet – ibland på liv och död – 
kan inte beskrivas som annat än smaklöst.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 16 nov 2014: 

“Björn Wiman:Kulturdepartementet får 
inte bli regeringens egen CSR-avdelning

För några år sedan deltog jag i ett pampigt evenemang på Kungliga 
Operan i Stockholm, som för kvällen abonnerats av det vinstrika 
spelföretaget Postkodlotteriet och dess nya kulturstiftelse, som skapats 
för att sponsra det svenska kulturlivet med runt 100 miljoner kronor 
varje år. Min blygsamma roll bestod i medverkan i ett panelsamtal om 
vilken funktion kulturen kunde ha i arbetet mot klimatförändringar och 
för en mer hållbar värld; jag minns att jag frångick det underförstådda 
samförståndet genom att framkasta tanken att kulturens främsta 
”funktion” nog var att inte ha någon funktion alls i ett sådant arbete. 
Programmet avslutades med att USA:s förre president Bill Clinton 
kom en halvtimme för sent och talade en halvtimme för länge. Allt 
som allt gav denna fascinerande kväll en god inblick i de koder som 
styr det moderna näringslivets sätt att ta socialt ansvar, det som på 
företagsspråk kallas corporate social responsability eller CSR.

Jag har sedan dess skrivit ett tämligen stort antal artiklar om 
klimatförändringarna och deras intellektuella implikationer, alla 
utifrån övertygelsen att hotet från den globala uppvärmningen måste 
leda till ett slags tankerevolution som omförhandlar hela vår 
världsbild. Även FN:s klimatpanel IPCC poängterar i dag att frågan 
har lämnat naturvetenskapens domäner och måste börja hanteras på 
allvar av samhälls- och humanvetenskaperna. I detta idékomplex ingår 
givetvis även kulturen – inte minst eftersom de fakta som forskarna i 
många år presenterat fortfarande tycks vara mer begripliga i fantasin 
än i verkligheten.

mailto:amanda.bjorkman@dn.se
mailto:amanda.bjorkman@dn.se


Betyder detta – som kulturminister Alice Bah Kuhnke skrev i sin 
uppmärksammade programförklaring i DN Kultur nyligen – att också 
kulturlivet måste vara ”grunden i ett socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle”. Jag är inte säker på det. Biologen och författaren Stefan 
Edman gjorde i tisdagens DN ett klokt försök att förklara vad som i 
kulturministerns artikel mest lät som en svulstighet ur ett större 
företags CSR-broschyr. Kulturen, menade Edman, kan spela en roll i 
ändrade konsumtionsmönster, men han var också noga med att 
poängtera att den är en kunskapsform i egen rätt. Jag tror att vi båda är 
överens om att kulturlivet inte är ett verktyg som ska anpassas efter 
de kravspecifikationer som för dagen råkar stå på den politiska 
agendan.

Ändå finns det, som filmprofessorn Maaret Koskinen påpekade i 
veckan (DN Kultur 13/11), ett slags ”humaniora-analfabetism” i 
dagens allt mer instrumentella syn på kultur och humanistisk kunskap: 
med förslagen om nedläggning av Medelhavsinstituten, 
svenskutbildningen utomlands och Terminologicentrum har den nya 
regeringen visat sig ha en ytterst begränsad förståelse för humanioras 
egenvärde och dess långtidsverkande effekter i samhället. Jag tror att 
det är i ljuset av dessa tendenser man måste se den starka misstro som 
mötte Bah Kuhnkes tanke om kulturen som ekologiskt styrmedel: en 
reflex mot föreställningen att kulturen och den humanistiska 
kunskapen kan och ska ”användas” för olika – om än aldrig så 
lovvärda – syften som ökad social välfärd eller minskade 
koldioxidutsläpp. Kulturdepartementet får inte förvandlas till 
regeringens egen CSR-avdelning.

Detta är inte bara en konflikt om ordens valörer. I samma stund som 
humaniora och kulturlivet går med på att låta sig utvärderas i 
kvantifierbara nyttotermer utsätter de sig också för betydande risker. 

Vad nu?! Har kulturen ännu inte lyckats bromsa klimatförändringarna? 
Dags att lägga ner den!

De i sig vällovliga ambitionerna att ställa kulturlivet i den hållbara 
samhällsutvecklingens tjänst riskerar på så sätt att bli ett bedrägeri mot 
kulturen. Och kanske ännu värre: de riskerar att bli det mot den 
ekologiska hållbarheten. Hur gärna vi än vill det kommer den globala 
uppvärmningen inte att låta sig hindras av sänkta momssatser på 
svenska teaterbesök eller fri entré på Moderna museet.

Den största ”nytta” en konstnär kan göra för ett hållbart samhälle är 
nog även fortsättningsvis – i analogi med Martin Luthers råd till 
skomakaren som undrade hur han kunde bli en god kristen – att skapa 
bättre konst.

Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se kulturchef på Dagens Nyheter “
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DN 16 nov 2014: 

“ Ibland är obegripligheten en komplimang

För tjugo år sedan jobbade jag extra som telefonförsäljare. Jag sålde 
pensionsförsäkringar. Inför uppdraget fick jag tre kvällars utbildning 
och ett ”säljmanus” tryckt under näsan. Än i dag kan jag rabbla varför 
det är bra att månadsspara till pensionen. Dessvärre har jag fortfarande 
bara ytliga kunskaper om pensionsförsäkringar.

Försäljningen gick ändå som smort, och det säger faktiskt något 
djupare om mänsklig kommunikation – speciellt sådan där kunskap 
ska överföras från en person till en annan.

I en ny bok om stilistik, ”The sense of style”, skriver den kanadensiske 
språkvetaren och psykologen Steven Pinker om the curse of 
knowledge, kunskapens förbannelse. Det handlar om vår svårighet att 
föreställa oss att andras kunskapsnivå inte matchar vår egen, något 
som har visat sig vara en genomgripande mänsklig egenskap. Det är 
också en anledning till varför akademiker och andra experter skriver så 
snåriga texter.

Den som kan mycket om sitt ämne tenderar att tala över huvudet på 
sina åhörare. Dock inte för att briljera, utan för att publiken antas vara 
i princip lika kunnig. Om det inte vore så krävande att lyssna skulle 
man kunna ta det som en komplimang.

Märkligt nog verkar försäkringsbolaget som jag arbetade för ha förstått 
något av denna förbannelse. Att låta aningslösa tjugofemåringar 
kränga försäkringar till allmänheten var en medveten strategi. De 

personer vi störde ”mitt i maten” behövde inte känna sig överkörda av 
finansiella föreläsningar. I stället kunde vi mötas i ett samtal på 
ungefär samma våglängd, och förhandla oss fram till en lösning (låt 
vara att lösningen var styrd av en tredje, vinnande part).

Kunskapens förbannelse är svår att häva. Ett motgift är att ödsla några 
extra ord på att förklara vad man menar, även om man tror att det är 
onödigt. Och som lyssnare kan man alltid ställa dumma frågor – något 
jag senare lärde mig som journalist.

Maria Arnstad “



DN 16 nov 2014: 

“  Judar, kristna och muslimer bör slå sina 
kloka huvuden ihop

Vad är orsaken till att judarna genom årtusendena har kunnat 
hålla sin identitet och kultur vid liv? Är det alla rituella 
föreskrifter som försvårat umgänget med andra folk eller är det 
på grund av ett levande utbyte med majoritetskulturen? Ronny 
Ambjörnsson läser en ny historiebok.

I höst har jag har ägnat mig åt att läsa två tjocka böcker om judisk 
historia och kultur, den nyss utkomna ”The story of the jews” av den 
brittiske historiken Simon Schama (som också lett en tv-serie om 
samma ämne för BBC) samt den något äldre ”Culture of the jews: A 
new history” (Schocken books), en antologi med texter av olika 
forskare, redigerad av David Biale, professor i judisk historia vid 
University of California.

Judisk kultur kan förefalla märkvärdigt stabil. Medan folk dyker upp 
och försvinner i historien, kulturer eroderar och suddas ut, har den 
judiska kulturen stått kvar. Hur har detta varit möjligt? Ett vanligt svar 
är att peka på judendomens alla rituella föreskrifter vilka försvårat 
umgänget med andra folk – som att hålla den judiska religionens 
många återkommande högtider, iaktta skillnaden mellan ren och oren 
mat och på olika sätt jämka samman läran med det levda livet.

Davis Biale och hans forskarkolleger har en annan, närmast motsatt 
uppfattning. Judisk kultur har, menar dessa forskare, överlevt till följd 
av ett ständigt utbyte med majoritetskulturen. Lånade tankar blir till 

element i det egna kulturbygget, vilket i sin tur influerar 
majoritetskulturen. Som en följd av detta resonemang talas det i 
”Cultures of the jews” aldrig om en judisk kultur utan om flera 
kulturer, olika i olika delar av världen. Judisk kultur i medeltidens 
Spanien skiljer sig från den som samtidigt växte fram i Tyskland och 
Östeuropa, och på samma sätt var det med språken: i det förra fallet 
ladino, en form av kastilianska, i det senare jiddisch, en blandning av 
medelhögtyska med inslag av hebreiska och slaviska språk. Judarna 
har hela tiden rört sig över gränser, ibland välkomnade av landets 
herrar, ibland bortkörda. Men i båda fallen har mötena kvarlämnat 
intryck.

Redan i våra myters begynnelse framträder judarna som migranter. 
Abraham lämnar sina boplatser i nuvarande Irak och vandrar med släkt 
och boskap till det land Gud har lovat honom, det som i dag heter 
Israel. Väl där bryter han åter upp och vandrar vidare till Egypten, där 
han stannar en tid för att senare återvända. Och Jakob och hans söner 
hamnar i Egypten, där deras ättlingar så småningom görs till slavar. 
Den fortsatta historien är en berättelse om ständiga förflyttningar, från 
Egypten till Israel, från Israel till Babylonien och tillbaka, längs 
Medelhavet västerut till Atlanten och norrut till Europas kommande 
kärnländer, Frankrike, Holland, England, Tyskland och sedan vidare 
österut. På alla platser de kommer till väljer en del av migranterna att 
stanna kvar medan resten går vidare, en vandring som fortsätter in i 
vår tid.

När den babyloniska fångenskapen var över och judarna kunde 
återvända blev många kvar och nöjde sig med att drömma om 
Jerusalem. Ur dessa drömmar, berättelser, diskussioner och fragment 
av samtal växte det fram en hel litteratur, Talmud, som blev ett 
bestående element i den judiska kulturen. Det verkar paradoxalt nog 



som om själva förskingringen, diasporan, varit förenande. Alltså inte 
ett stycke mark, ett territorium, utan en text och de associationer denna 
väcker. Återvändandet till det gamla landet förskjuts alltmer till en 
fjärran framtid så att den efterhand får en närmast översinnlig 
innebörd; ”nästa år i Jerusalem”, ett uttryck som hör samman med 
högtidsfirande, framstår alltmer som ett talesätt, en formel för att 
uttrycka gemenskap snarare än förflyttning. Fromma östjudar började 
tidigt se Vilnius i nuvarande Litauen som ett nytt Jerusalem, ett 
centrum för lärda studier.

I en nyskriven uppsats som ingår i ett arbete under utgivning, 
”Reconsidering Israel-Diaspora relations”, diskuterar socialpsykologen 
Lars Dencik judisk kultur ur diasporans perspektiv. Judisk kultur 
hänger intimt samman med livet i förskingringen och handlar ofta om 
identitet, relationer och moral. Hur är det möjligt att anpassa sig utan 
att förlora sin egenart; hur förhålla sig till makten; hur definiera en 
moral i en ständigt föränderlig värld – det är exempel på frågor som 
upptar judarna i första hand inom judenheten men efterhand allt mer i 
ett generellt perspektiv, något som Marcel Prousts, Franz Kafkas och 
Bruno Schultz författarskap vittnar om.

Judisk kultur har inga ”rötter” som andra kulturer kan ståta med; hela 
den metaforik som kretsar kring jord, rota sig och rötter är irrelevant. 
Det är i stället ambivalensen som värderas, förmågan att se dubbelt, 
ställa sig lite vid sidan om och se värden i själva mångfalden. Den 
amerikansk-judiska författaren Gertrud Stein uttrycker inställningen så 
här: ”Vad är poängen med rötter om man inte kan ta dem med sig?”

Med tillkomsten av staten Israel fick emellertid också judar anledning 
att värdera jord och rötter – något som kommer till uttryck inte minst i 

bosättarnas retorik. Många av de första sionisterna tog också avstånd 
från den traditionella kultur som vuxit fram i diasporan. Mångfald, 
subtilitet och ambivalens är inga värden på vilka man kan bygga en 
stat och ett land. Ett begrepp som territorium drar med sig en helt 
annan vokabulär. Det är inte längre staden som är den naturliga miljön, 
det är landet med dess kibbutzer som skall få ”öknen att blomma”, 
medan städer som Tel Aviv efterhand blir säten för fredsrörelsen, urban 
och kosmopolitisk i sin framtoning (inte olik diasporan).

Även väderstrecken får i dessa sammanhang betydelse. Israel 
framträder som den yttersta garanten för en västlig civilisation. På 
andra sidan gränsen hotar arabvärlden, med alla dess olösta konflikter. 
Som den centrala myten framstår exodus, uttåget ur Egypten, 
varigenom de forna slavarna blir till ett folk med ett land att erövra. 
Samtidigt har denna myt, i likhet med så många andra bibliska 
berättelser, även en annan och vidare innebörd. Under den långa 
ökenvandring som följer på själva uttåget vill många vandrare 
återvända till Egypten och slaveriet. Friheten är problematisk, 
tryggheten säker, till och med den trygghet som yttrar sig i slaveri. Det 
är kanske så att friheten tycks förutsätta ett visst mått av trygghet. 
Bibeln anger dilemmat men har inget svar. Genom att problematiken 
formuleras blir den dock möjlig att diskutera även bland icke-judar – 
ett judiskt bidrag till hela den mänskliga kulturen. På liknande sätt har 
många av Bibelns berättelser både en snäv och en mer allmängiltig 
sida.

Om judisk kultur vuxit fram inom diasporan, som Dencik med goda 
skäl hävdar, gäller det i än högre grad religionen. Det går att leva ett 
judiskt liv överallt på jorden, utom i dag i den miljö där judendomen 
en gång växte fram: mellanöstern. Judendom har inget stort behov av 
yttre markeringar och insignier, även om europeiska synagogor under 



1800-talet tilläts anta allt större proportioner. Det är skriften som står i 
centrum, de skrivna och lästa orden. Gud finns i orden. En höjdpunkt i 
judisk gudstjänst är när orden i form av Torarullarna (Moseböckerna) 
bärs runt i församlingen. Judisk religion är något som utspelar sig 
mellan läsare och lyssnare och kan ibland ge intryck av samtal. 
Läsningen är hög, inte tyst som ofta i kristna sammanhang. 
Judendomen har inga helgon som drar sig undan i öknen för att i 
ensamhet begrunda något bibelord (över huvudtaget verkar tystnad 
inte vara lika högt värderad bland judar som hos oss andra). Predikan 
ter sig mer som föreläsning än som åkallan, en diskuterande 
genomgång av dagens bibeltext. Tora ger också utrymme för skilda 
utläggningar, den är historiebok, lag och profetia, vishet och poesi - 
allt på samma gång.

Judar uppfattades redan under antiken ofta som filosofer, vilka ständigt 
rannsakade sina gärningar, läste sina skrifter och tolkade deras 
innebörd. Till det som mest imponerade var textens centrala placering: 
i stället för monument några bokrullar, i stället för en bild av Gud hans 
ord nedskrivna, kopierade och förmedlade av en lärare, en rabbin. 
Texten förenar Gud och människa, en inställning som Simon Schama 
ser som central i judisk religion. ”Det största och mest bestående 
monument judarna har skapat är byggt av ord, inte sten.”

För den som är intresserad av judisk kultur och idéhistoria är 
Schamas bok en guldgruva – han gör tänkarnas tankar levande. En 
särskild förkärlek har han för det muslimska Spanien, Sefarad, där 
judarna spelade en framträdande roll. Dels som hantverkare: de var 
kända för sina vackra textilier, inte minst siden och linne i utsökta 
indigoblå nyanser. Dels som intellektuella: läkare, astronomer, 
matematiker, poeter. Som kartografer var de också anlitade vid kristna 
hov. Vilka kunde bättre än judarna fylla kartan med platser och namn, 

vandrare över världen som de var?

Jag har egentligen bara en invändning mot Schamas imponerande 
arbete. Judarna är inte ensamma om att ställa ordet i centrum. Så gör 
också muslimer och kristna. Koranen uppfattas av muslimerna som en 
kopia av ”Bokens moder” som finns hos Gud; ofta talas det inom islam 
om Boken eller Skriften i bestämd form, al Kitab. Koranläsning är 
också ett centralt inslag i gudstjänsten. Och bland kristna är Bibeln, 
eller Skriften som många säger, en förutsättning för det religiösa 
budskapet. Boken är också en central metafor, det talas ofta om livets 
bok, och ibland även om historiens och naturens bok. Textmetaforen 
står i alla tre religionerna för begriplighet. Det går att förstå världen. 
Gud har velat meddela sig med oss, det är uppenbarligen någonting 
han/hon velat säga. Men för det mesta lyssnar vi inte. Judar, muslimer 
och kristna borde dock någon gång slå sina kloka huvuden ihop och 
fundera över läget i världen – Abrahams barn som vi alla tre enligt 
Bibeln är.

Ronny Ambjörnsson är författare och professor i idéhistoria.

Ronny Ambjörnsson litteratur@dn.se “
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DN 17 nov 2014: 

“ Konsten tar sig an ödesfrågor

Det var smockfullt i Kulturhusets hörsal i helgen, då ett fyrtiotal 
internationellt omtalade konstnärer, kuratorer, politiker, aktivister och 
samhällsvetare talade på den sjätte upplagan av Creative Time 
Summit. Ett toppmöte som New York-organisationen Creative Time 
för första gången anordnade utanför USA, i samarbete med Statens 
konstråd, med fokus på vår tids ödesfrågor som migration, växande 
inkomstklyftor och giftig nationalism.

Årets konferens hade som undertitel ”Utforskning av socialt och 
politiskt engagerad konst i en global kontext”. Här framträdde 
konstnärer som arbetar med allt ifrån att desarmera ETA och utveckla 
spel som belyser maktlösa migrantarbetares situation, till att initiera 
kunskapsutbyten mellan asylsökande och ”vanliga” medborgare.

En tydlig trend är att tillfälliga konstprojekt nu växt till permanenta 
institutioner och långsiktiga samarbeten, likt ”The silent university” 
och ”The trampoline house”.

Bland de mest applåderade talarna fanns också sociologen Saskia 
Sassen, EU-parlamentarikern Soraya Post och dramatikern Jonas 
Hassen Khemiri. Hela programmet går att följa på statenskonstrad.se 
och om en vecka redigerat så att man kan hitta enskilda talare.

Birgitta Rubin birgitta.rubin@dn.se “

DN 17 nov 2014: 

“ Fler vänder nyhetsflödet ryggen

Journalistiken står inför flera ödesfrågor. En av framtidens 
utmaningar är den växande gruppen nyhetsundvikare.

Aldrig tidigare har rikedomen av och tillgången på nyhetsmedier varit 
större: tidningar, radio, tv, rss-läsare, nätforum, sociala medier. Om 
inte biologin satte gränser skulle det vara fullt möjligt att ägna sig åt 
nyhetskonsumtion dygnet runt.

Kanske är överflödet av aktualiteter och aktuella analyser en av 
orsakerna till att svenskar lägger alltmer tid på internet. Enligt senaste 
rapporten från Stiftelsen för internetinfrastruktur lägger svenskar 2014 
i genomsnitt 21,6 timmar per vecka på internet, att jämföra med 19,9 
timmar 2013.

Men det gäller att inte stirra sig blind på genomsnittet. För medan 
nyhetssökarna, med Twitter på telefonen och internationella vecko
magasin på läsplattan, både blir fler och mer aktiva finns mitt i 
informationssamhället även en liten grupp som vänder nyhetsvärlden 
ryggen. I de nordiska länderna är de ännu inte så många. Men de blir 
fler. Nyhetsundvikare är det ord som forskare allt oftare använder för 
att ringa in gruppen.

– De har vissa karaktäristiska drag. De är yngre än andra och de är 
mindre politiskt intresserade. Det är framför allt de två sakerna som 
går att isolera, säger Ingela Wadbring, professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet.
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Tillsammans med medieforskaren Adam Sheheta har hon med hjälp av 
de årliga, nationella SOM-undersökningarna kartlagt 
nyhetsundvikarna i Sverige under åren 1986–2011. Deras senaste 
siffror från en ännu opublicerad studie, där alla traditionella 
nyhetsmedier ingår, visar att 6 procent av befolkningen inte tar del av 
några nyheter alls. I alla fall inte från de medier som ingår i 
undersökningen.

– Det kan vara svårt att definiera en nyhetsundvikare och vi mäter inte 
allt som går att räkna som nyheter. Det handlar delvis om vad som är 
en nyhet och vilken typ av kvalitetskrav man ställer på den. Men enligt 
vårt sätt att mäta ökar antalet nyhetsundvikare och det mesta tyder på 
att andelen kommer att växa ytterligare, säger Ingela Wadbring.

Liksom klassklyftorna i samhället växer även informationsklyftorna. 
Däremot behöver inte informationsklyftorna vara en direkt avspegling 
av samhällets socioekonomiska skillnader. Wadbrings och Shehatas 
studie ”Allt fler står utanför nyhetsvärlden” visar till exempel att bland 
dem med medelhög utbildning fanns 2011 28 procent icke-läsare av 
morgontidning på papper medan motsvarande siffra bland lågutbildade 
var 26 procent. Bland högre tjänstemän fanns 11 procent icke-tittare på 
rikstäckande tv-nyhetssändningar medan motsvarande siffra för 
arbetare var 15 procent.

– Skälet till att utbildning inte fungerar som vattendelare är att de flesta 
äldre är lågutbildade medan yngre nästan per definition har en högre 
utbildningsnivå på grund av ett förändrat skolsystem. Det är alltså 
ålder som slår igenom snarare än utbildning, säger Ingela Wadbring.

I studien från 2012 ingår dagstidningar, radio och tv. Störst förändring 
över tid går att se i undvikandet av dagspressen, där andelen som inte 
tar del av en tidning minst någon gång i veckan nästan har tredubblats, 
från 10 procent 1986 till 27 procent 2011 (i studien ingår emellertid 
inte gratistidningarna, som hade gjort ökningen av icke-läsare lägre).

Även i fråga om tv-nyheter kan en ökning av icke-tittare ses, särskilt 
under andra halvan av 2000-talet, trots att tv fortfarande är det 
nyhetsmedium som når ut bredast. Om man ser till Aktuellt, Rapport 
och TV4 Nyheterna kan bara 13 procent av svenskarna klassificeras 
som icke-konsumenter av tv-nyheter, medan motsvarande siffra för 
SR:s Ekot är 57 procent.

– Nyhetskonsumenterna försvinner allra sist från tv-nyheterna. Där 
tittar de flesta åtminstone då och då. Men morgontidningen och kanske 
särskilt lokaltidningen, som tidigare har varit ett basmedium utan 
social skiktning, är inte det för alla längre. Absolut inte, säger Ingela 
Wadbring.

Det är också i dagstidningsläsningen som de yngres 
överrepresentation bland nyhetsundvikarna blir tydligast. Nästan 50 
procent av svenskarna i åldern 15–19 år läser aldrig en morgontidning, 
medan motsvarande andel bland dem över 56 år bara är 17 procent. 
Sedan 1980-talet har dagstidningarnas samlade upplaga minskat från 
cirka 5 miljoner till 3,5 miljoner exemplar 2011, samtidigt som 
befolkningen har ökat med 1 miljon. Utvecklingen gäller inte enbart 
papperstidningsläsning. Färska siffror från KIA-index (som mäter 
besök på svenska webbplatser) visar också att läsningen av de stora 
dagstidningarnas nätupplagor (med undantag av Expressen) har 
stagnerat under de senaste åren.



Är det kanske ett internt problem för pressen? Ja, om icke-läsare av 
dagstidningar hade kompenserat med radio- och tv-nyheter skulle det 
kanske handla mer om mediehusens affärsmodell än samhällets 
demokratiska modell. Men enligt forskningen finns ett övergripande 
mönster som tyder på motsatsen: Personer som inte läser 
morgontidningar tenderar att inte heller ta del av andra nyhetsmedier. 
”Icke-läsare är mer benägna att aldrig lyssna på Ekonyheterna i 
Sveriges Radio eller ta del av Aktuellt och Rapport i Sveriges 
Television. Medan exempelvis andelen som aldrig eller sällan tittar på 
Aktuellt eller Rapport är 38 procent bland icke-läsare av 
morgontidningar, är motsvarande siffra 14 procent av de som läser en 
morgontidning minst en dag i veckan”, skriver Wadbring och Shehata.

Nyhetsundvikarnas mest utmärkande egenskap är politiskt ointresse, 
vilket lägger ytterligare en pusselbit till bilden av det nya splittrade 
nyhetslandskapet. Medan de nyheter i dagstidningarna som delas mest 
på sociala medier är politiska artiklar med starka åsikter finns en 
växande grupp som både är ointresserad av nyheter och av politik och 
som samtidigt är unga.

”Det har uppstått ett paradis för de som verkligen är intresserade av 
olika nyheter om politik och samhälle, samtidigt som det har det 
uppstått ett helt annat paradis för de som saknar sådant intresse.”, 
skrev Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation och 
journalistik, i samband med en besläktad studie för två år sedan.

Bägge paradisen finns på Facebook. En eftervalsanalys av 
konsultföretaget Mediavision visade att Facebook var den enskilt 
största mediekanalen bland unga väljare i årets val, då 6 av 10 
förstagångsväljare uppgav att de tagit till sig politiska inlägg och 

budskap via Facebook. Ändå finns en skepsis till sociala mediers 
möjlighet att ta på sig de traditionella mediernas samhällsbärande roll. 
Enligt medieforskarna Marie Grusell och Lennart Hast är det få 
användare som är politiskt aktiva på sociala medier, där majoriteten 
snarare ägnar sig åt att umgås med vänner och synliggöra sig själva:

”I nuläget är svenskarna mer intresserade av att dela filmer om Zlatan, 
än filmer om politik. Dagens politiker delar scen både med katter, 
igelkottar och söta barn och här blir konkurrensen om väljarnas 
uppmärksamhet för hård”, skriver de i en artikel på SvD Brännpunkt i 
våras.

Få skulle förneka att den sociala medierevolutionen också har fört med 
sig demokratiska landvinningar som ökad transparens och fler röster i 
offentligheten. Men hur stor del av befolkningen använder sociala 
medier på det viset?

– De förklaringar som förts fram till att nyhetsundvikarna ökar är att 
det blivit så mycket lättare att välja bort det man inte är intresserad av. 
Om du förut tittade på tv en kväll kunde du nästan inte att undvika att 
få med ett nyhetsprogram i flödet. I dag behöver det inte finnas ett 
sådant flöde om du inte vill, säger Ingela Wadbring.

Klart är att det fria medievalet skapar nya klyftor i 
informationssamhället, med konsekvenser för både demokrati och 
mediemarknad.

Sverker Lenas sverker.lenas@dn.se “
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DN 17 nov 2014: 
“Finlir på folkhemmets planhalva

Hur var det möjligt att lilla Sverige kunde dominera den stora 
internationella sporten tennis under 20 år? I boken ”När vi var 
bäst” får vi svaret. Jan Eklund läser en skildring som når långt 
utanför tennisbanan.

Mats Holm och Ulf Roosvald
”När vi var bäst”
Offside Press

Det mesta var sämre förr i tiden, men en sak var verkligen mycket 
bättre, svensk tennis.

Hur var det möjligt att lilla Sverige år efter år – säg mellan 1972 och 
1992 – kunde spotta ur sig så många spelare som nådde den absoluta 
världstoppen och samtidigt förvandlade den knarriga överklassporten 
tennis till en toppad folksport?

Alla tittade, intresset var hysteriskt, nationen stod verkligen stilla vid 
de stora matcherna. Och snabbt som ett serve-ess fick vi fler 
tennisbanor per capita än något annat land i världen.

Den märkliga framgångssagan säger mycket om Sveriges moderna 
historia. Och den ska nog utläsas som en unik kombination av stort 
sportintresse, radikal social utjämningspolitik och stark individualism.

Björn Borg gjorde inte allt på egen hand. Men han var först och bäst; 
den store förnyaren och inspiratören. Stilen var dessutom ovanligt 
cool, rena uppenbarelsen för oss som var yngre. Popmodernismens 
triumf.

För mig var det den svenska modellens kulmen. Hur grabbarna från 
landsortens småstäder som hade motivationen att träna hårdare än alla 
borgarsöner från Båstad och Djursholm kvickt tog hem spelet och 
förvandlade svensk idrott till en global exportsuccé.

I ”När vi var bäst” skildrar journalisterna Mats Holm och Ulf 
Roosvald historien om den svenska guldåldern. Det är den klart bästa 
bok jag har läst om svensk tennis. Den kvalar rentav in som god 
svensk kulturhistoria därför att författarna inte bara har bollar på 
hjärnan; de lyfter blicken och granskar även livet utanför linjerna.

Man känner dessutom den stilistiska nerv som bara kan komma ur 
känslan av att ha upplevt de där åren som ung. Nostalgi? Inte mer än 
nödvändigt. Vi får vida tillbakablickar med erfaren blick och de tre 
stora intervjuas: Björn Borg, Stefan Edberg och Mats Wilander.

Allt gick inte friktionsfritt. Den vita sporten hade sin historia i Båstad 
och Kungliga hallen på Östermalm. Tennisen blev paradoxalt nog stor 
ungefär samtidigt som den på allvar utsattes för politisk kritik från 
vänster. Stoppade matcher och poliser på läktarna. Rhodesia 1968, 
Chile 1975.

Den politiska oskulden och amatörismen var på väg ut. Gentlemännen 
på centercourten fick konkurrens av långhåriga bollmaskiner som 
kunde kämpa ner vem som helst.

Även den grå socialdemokratin hade problem att anpassa sig till 
tidens rörelser. 1976 är ett talande år. Då vann Björn Borg sin första 
Wimbledontitel, Ingmar Bergman gick i landsflykt efter en skatterazzia 
på Dramaten och Astrid Lindgren skrev sin berömda saga om 
Pomperipossa i protest mot den absurda byråkrati som tvingade henne 



att betala 102 procent i skatt. Ulf Lundell debuterade samma år med 
den trotsiga ungdomsromanen ”Jack”.

Efter 44 raka år vid makten förlorade socialdemokraterna valet. Olof 
Palme tröstade sig kanske med en tennismatch mot Harry Schein i 
Kungliga hallen. Och Lars Gustafsson skrev på sin lyckliga lilla roman 
”Tennisspelarna”, som gavs ut året därpå.

Även Björn Borgs skatteflytt till Monte Carlo utlöste en hård debatt. 
Det var några år med eviga fejder med den svenska pressen. Borg 
kände sig orättvist behandlad och undrade senare varför ingen 
kritiserade Ingmar Stenmark när han lämnade landet för Rivieran.

Därför att tysta svenska skidåkare från norr alltid stått närmare vår 
bild av folksjälen, skulle jag tro.

Det fanns en annan sida av Borgs triumfer på jordens alla 
tennisbanor. Han var ständigt på väg i flygplan någonstans och väckte 
längtan efter resor och metropoler. Kvällstidningarna hängde honom 
hack i häl: Paris, Miami, Bahamas, Las Vegas, Tokyo.

Med Björn Borg importerades internationell glamour till det svenska 
bönehuset. Pälsar, skumpa, disco. Åh, vilket party!

Mats Holm och Ulf Roosvald blåser nytt liv i historien. De kallar 
träffande sportagenturen IMG och Mark McCormack, som låg bakom 
Borgs flytt till Monte Carlo, för ”globaliseringskapitalismens tidiga 
stormtrupp”.

Spelet lockade även fram existentiella frågeställningar. Det var 
knappast en tillfällighet att en nyckelscen i Woody Allens film 
”Manhattan” från 1977 utspelar sig på en tennisbana

Nätrullare eller dubbelfel? Livets små snedsteg och all dramatik.

Mest färgstark är skildringen av tränarna Lennart Bergelin och Percy 
Rosberg. Det var Percys teknikträning och kloka huvud som formade 
Björn Borg och Stefan Edberg. Björn behöll sin oortodoxa 
tvåhandsbackhand men Stefan fick rådet att släppa taget och bara slå 
med en arm. Så skapades två av tennishistoriens vassaste vapen.

Percy Rosberg var det elfte barnet i en arbetarfamilj från Norra Ängby. 
Han uttrycker sig distinkt och i bilder: ”Stefan hade en så fin 
backhandvolley, så vass, som att riva ett lakan”. Men hans forehand 
var skum. ”Han skyfflade över bollen, som en jädra snöskottare”.

”När vi var bäst” slutar i moll. Svensk elittennis kan inte gärna bli 
mycket sämre än nu. Den vitala tenniskulturen har dött ut. 
Småstadsstjärnorna blir golfproffs i stället.

”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt”, sjöng Blå tåget 1972. 
Det hade sina sidor men för svensk tennis var det toppen. Jämlikhet – 
eller kanske snarare broderskap – och stålar var en oslagbar 
kombination.

Och allt skedde utan tidiga elitsatsningar som i dag när alldeles för 
många spelare väljs bort för tidigt. Då blir rekryteringsbasen för smal 
för att producera stjärnor på löpande band till den internationella 
marknaden.

Visst, tennis kan vara en tuff duell, men det är ännu roligare att spela 
tillsammans.

Jan Eklund jan.eklund@dn.se 2
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DN 18 nov 2014:

“Johan Croneman: SVT:s nya serie om 
singlar är den mest subtila satir som skapats 
i Sverige

Serien ”Gift vid första ögonkastet” kallas ”reality”. Men Johan 
Croneman genomskådar upplägget – detta är ju avancerad ironi, 
fullt i klass med ”The office”!

Så fick vi ändå till slut ett alldeles eget svenskt ”The office”, 
visserligen med ett nytt överraskande innehåll, men när det kommer 
till form, stil och skådespeleri är det minst lika imponerande som ”The 
office” någonsin var. Jag har inte sett så helt okända svenska 
skådespelare prestera på så här hög nivå – någonsin.

Jag tänker givetvis på SVT:s nya dramaserie ”Gift vid första 
ögonkastet” (SVT Flow, måndagar). Att man maskerat den till en 
dokusåpa är kanske det mest geniala – och som man har gjort det! Sex 
singlar har ”valts ut” för att matchas ihop. De skall med hjälp av fyra 
”experter” paras samman, gifta sig. Kärast vinner!

Manuset är briljant, det balanserar på en knivsudd! Ibland lämnar de 
fiktionen på ett närmast omärkligt vis, lyfter in oss i en realitysaga som 
för ett ögonblick är så skrämmande lik vilken annan reality som helst – 
innan vi snabbt igen återförs till fiktionen. Det blir till en av de mest 
komiska, hårdkokta satirer jag någonsin lagt ögonen på. Den 
blottlägger brutalt hela vår samtid, den nästintill groteska längtan efter 
våra femton minuter – och inte minst hudflängs mediernas och 

televisionens absurda jakt på ”nyskapande” programkickar. SVT 
riskerar givetvis en hel del kritik från kanalkolleger, jag tycker nog att 
de visar på ett sällsynt mod när de ger resurser och utrymme till den 
här formen av massiv mediekritik i fiktionens namn.

Och de är konsekventa in absurdum – när de till exempel i 
eftertexterna låtsas att det är en Baluba-produktion (Peter Settmans 
gamla fina företag) så är det många av oss som till och med tvekar, och 
funderar. Skulle de på allvar ha kunnat göra en sådan här realityserie – 
på SVT...?! Självklart inte. Många upplever det kanske till och med 
som ett överdrivet tydligt pk-statement om public service – själv 
tycker jag det är underbart att SVT vågar använda självironin så öppet 
och otvunget. Speakern (helt otroligt fint balanserad, som om det 
gällde en dokumentär om Auschwitz, finanskrisen, ubåtsjakten): ”En 
hel generation... av singlar... som kämpar... för att träffa... den rätta... 
partnern.”

Det är bland det bästa jag både sett och hört.

Man ryser – mest av välbehag.

Dialogen blir helt avgörande för vår upplevelse, den går hela tiden lite 
över gränsen, man förstår också, mellan raderna, att detta inte är 
kopierad verklighet, knappt skruvad, nästan bara på fullt allvar, nästan 
en del av vår verklighet – ”beteendevetaren Marie Helander” är kanske 
den som tydliggör det hela på bästa sätt när hon så klokt får säga:

”Vi har en växande singelkultur i Sverige. Just det här stora urvalet 
som finns – det finns så många singlar! Det är också en av 
anledningarna till att så många är ofrivilliga singlar i dag.”



För mig ställdes en intellektuell dörr i tvärdrag! Det blev ljust och 
klart och tydligt. För oss alla.

Åtskilliga kritiker, skribenter, analytiker har misstolkat ”Gift vid första 
ögonkastet” – den subtila ironin har inte gått fram, den har blivit 
mottagen som en dokusåpa.

Jag blir som sagt lite förvånad – helt ärligt: Det här är ju ingenting 
man skojar om ända in i kaklet.

”Gift vid första ögonkastet” är skapat som parodi, serverat som en 
drypande satir – dold bakom dokusåpans dimridåer. Om det kan man 
väl knappast tveka...?!

Nu ringer två av mina chefer på DN och påstår att ”Gift vid första 
ögonkastet” inte är någon satir, utan en reality gjort på fullt allvar.

Det kan väl ändå inte vara riktigt sant? Jodå, alldeles bestämt. De 
skojar inte med oss.

Säg att de skojar...?!

Johan Croneman johancroneman@gmail.com “

DN 18 nov 2014:

“ Regeringen backar efter protesterna

Förra månaden föreslog regeringen att de statliga bidragen till 
Medelhavsinstituten skulle upphöra. Efter den hårda kritiken mot 
förslaget vänder man nu tvärt i frågan.

I slutet av oktober lade regeringen den budgetproposition som föreslog 
att alla statliga bidrag till de svenska instituten i Rom, Aten och 
Istanbul och kulturinstitutet och museet Villa San Michele på Capri 
skulle upphöra från och med 2017.

Regeringen fick kraftig kritik från kultur-Sverige när man aviserade 
att anslagen till de svenska Medelhavsinstituten skulle dras ned. 
Förslaget kallades bland annat ”historielöst”, och bland dem som 
nyligen anslöt sig till kritikerskaran finns till exempel Svenska 
Akademien – som även gått till storms mot den aviserade 
nedskärningen av anslagen till Terminologicentrum.

Efter den massiva kritiken öppnade det ansvariga statsrådet för en 
omprövning av beslutet – och nu backar regeringen alltså om 
Medelhavsinstituten.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och 
forskning, meddelar: ”Statens finansiering av de svenska 
Medelhavsinstituten kommer att fortsätta, och de neddragningar som 
signalerats inför 2016 och 2017 är inte längre aktuella.”
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Beslutet har fattats efter en ”granskning av institutens 
finansieringsmöjligheter”, hävdar man.

”Jag kan i dag meddela att de svenska Medelhavsinstituten kommer att 
få fortsatt statligt stöd. Förvarningen om minskat statligt stöd för 2016 
och 2017 är inte längre aktuell efter att vi granskat institutens 
finansieringsmöjligheter. Vi värnar om instituten och deras 
betydelsefulla verksamhet. Instituten har ett mycket stort värde ur 
många aspekter, från de kulturella och historiska till de 
forskningsmässiga”, säger Helene Hellmark Knutsson i 
pressmeddelandet.

Enligt Hellmark Knutsson har det ”aldrig varit fråga om att riskera 
institutens framtid”. Inom vilket område de planerade besparingarna – 
12 miljoner för 2016, och 22 miljoner för 2017 – i stället kommer att 
göras nämner inte departementet.

Juan Flores juan.flores@dn.se “

DN 18 nov 2014:

“ Maria Schottenius: Dra nu lärdom av 
dessa fadäser

Medelhavsinstituten blir kvar, tack alla protestkörer och tack UD, som 
snabbt förstod vidden av detta tossiga besparingsförslag. Därmed 
räddas också en väl fungerande verksamhet och en vital del av 
Sveriges levande kulturarv.

Nu gäller det att ministern för högre utbildning och forskning att se till 
att svenskundervisningen utomlands också får bli kvar. Tanken att 
skjuta den i sank är minst sagt huvudlös. De centra som samlar energi 
och kunskap om svensk kultur och samhälle i världen gör stor nytta, 
till och med för exportindustrin.

Terminologicentrum och Myndigheten för kulturanalys måste också få 
tillbaka sina anslag som är små belopp men ger stora värden tillbaka.

Lärdom av dessa fadäser: öka tiden mellan riksdagsval och budget. 
Två veckor räcker inte. Och se upp när finansens tjänstemän kliver in i 
kultur- och utbildningsdepartementet.

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “
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DN 18 nov 2014:
“ Vi ska bara vila lite först

Det är sent i november – och det var med boken ”Sent i 
november” som Tove Janssons älskade mumintroll försvann. Med 
hösten avslutar Lotta Olsson serien om Mumindalens fyra års
tider.

”På kvällen när alla hade gått hem till sig och viken var tyst berättade 
homsan en egen historia för sig själv. Den handlade om den lyckliga 
familjen. Han berättade ända tills han somnade och nästa kväll fick 
han fortsätta igen eller ta det från början.”

Vad har man att trösta sig med när dagarna mörknar minut för minut 
och tomheten lägger sig överallt som ett allt gråare täcke? Homsan i 
”Sent i november” (1970) berättar som tröst för sig själv om familjen i 
dalen, den där lyckliga familjen som han så gärna ville vara en del av. 
Till slut tar han mod till sig och går dit för att träffa dem, och han är 
inte ensam. En hemul och en filifjonka, en gamling som kallar sig 
Onkelskruttet, Mymlan och Snusmumriken: alla samlas de i 
Mumindalen.

Utom muminfamiljen. De är inte där längre och gästerna blir genast 
olustiga. Ingen gemenskap och självklar glädje, bara några vilsekomna 
individer i iskallt duggregn. Hemulen blir stående med lampan i 
tassen. ”Hur blev det såhär, tänkte han förbluffad. Jag har ju varit så 
glad hela dan. Vad var det som var så enkelt?”

Hemulen drömmer om att vara en annan och filifjonkan vill slippa vara 
rädd och arg, Mymlan letar efter sin syster och Snusmumriken har 
tappat något.

Det blev den sista muminboken, ”Sent i november” som kom 1970, 
och den var inte lätt. De kom ju aldrig tillbaka, mumintrollen. ”Hela 
Mumindalen hade blivit overklig, huset och trädgården och floden var 
ingenting annat än ett spel av skärmar och skuggor och homsan visste 
inte vad som var riktigt och vad han bara hade tänkt. Han hade fått 
vänta för länge och nu var han arg.”

Vill man så kan man läsa ”Sent i november” som Tove Janssons egen 
sorg över att ha förlorat den lätta, jublande fantasin från de tidiga 
muminböckerna. För som Toves brorsdotter, Sophia Jansson, har 
påpekat är mumintrollen inga tunga varelser trots sin rundnätta form, 
de är lätta som såpbubblor.

Och kanske lika svåra att hålla fast.

Det tog slut för Tove Jansson, hennes böcker blev gradvis något annat 
och allvarligare. De slutade vara barnböcker, Tove Jansson ville gå 
vidare. Kvar stod publiken och längtade hjälplöst efter sina älskade 
troll.

”Sent i november” är också den bilden, av en trött författare som drar 
sig undan beundrarna som kommer med sina pockande behov och tror 
att muminfamiljens vänliga äventyrlighet ska göra deras egna liv 
bättre. Hon skulle kunna vara homsan Toft, som gömmer sig på vinden 
med näsan i en stor bok där han läser om stora arga djur och mörka 
landskap, medan de oroliga gästerna travar omkring på undervåningen 
och letar efter något som kanske aldrig ens fanns där.

Hösten är tiden när allt tar slut, och visst kan man se Tove Janssons 
årstider som paralleller till människans korta liv. Vintern när man 
växer i tysthet och förändras. Våren när man blir till och tar fart. 
Sommaren som är en hektisk, underbar tid av upptäckter och 



skapande, av äventyr och kärlek. Sen blir det höst och man gamlar, 
saktar ner, drar tillbaka sin snopna tass och inser att det inte är så 
mycket kvar att fånga av dagen.

”Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort”, skriver Tove Jansson i 
sin ”Höstvisa”, med refrängen ”Skynda dig, älskade, skynda att älska, 
dagarna mörkna minut för minut”. Vad annat än en annans värme kan 
trösta oss i mörkret?

Tove Jansson skulle ha fyllt hundra år i år, och det har varit mycket 
uppståndelse kring jubileet. Det har kommit en hel del böcker om 
henne, men den enda som är riktigt bra är den där hon talar själv: 
”Brev från Tove Jansson” (Norstedts) av Boel Westin och Helen 
Svensson. Där är ju den geniala författaren Tove Jansson igen, mer 
öppen än någonsin, i texter som vi aldrig tidigare har fått läsa.

Nu drar jubileumsåret mot sitt slut, och det har blivit dags att ta fram 
den stora koppen granbarr som alla mumintroll äter innan de går i ide. 
Sen kryper vi ner i varma, mjuka sängar och låter den långsamt 
brinnande torvbrasan hålla oss varma i mörkret.

För snart är det ju vår igen. Vi ska bara vila lite först.

Tove Jansson skulle ha fyllt 100 år den 9 augusti. De tidigare delarna i 
Lotta Olssons serie om Mumindalens årstider publicerades den 10 
februari (vinter), den 7 april (vår) och den 23 juli (sommar). Läs mer 
på dn.se/kultur.

Lotta Olsson lotta.olsson@dn.se “

DN 18 nov 2014:
“Glasklar suggestion. Manande berättelse 
om medmänsklighetens bräcklighet

László Krasznahorkai
”Motståndets melankoli”
Övers. Daniel Gustafsson Pech Norstedts

Långa järnnätter med frost och mörker utan ände, bussar och tåg som 
slutar gå enligt ordinarie tidtabell, träd som vräks omkull utan en 
vindpust, kyrkklockor som börjar ringa mitt i natten. För invånarna i 
den lilla provinsstaden mitt ute på det ungerska slättlandet har det stått 
klart länge att ett sammanbrott av den rådande ordningen är nära 
förestående. Folk är oroliga och kurar i sina hem. Känslan av obestämt 
hot stegras till rent apokalyptiska dimensioner den dag en mystisk 
cirkus anländer till staden. Cirkusens enda attraktion består av en 
gigantisk val som förevisas allmänheten inuti en femtio meter lång 
släpvagn av korrugerad plåt. Mer skrämmande än själva valen är dock 
den mobb som följer med: en skara på flera hundra tystlåtna män som 
tar position ute på stadens centrala torg och beter sig hotfullt avvisande 
mot alla som närmar sig.

När nu den ungerske författaren László Krasznahorkai äntligen hittar 
vägen till en svensk läsekrets är det med sin mest kända och 
förmodligen bästa roman, ”Motståndets melankoli”. En apokalyptisk 
saga, ursprungligen utgiven i Ungern samma år som östblocket rasade 
samman, 1989. Men också en manande berättelse om bräckligheten i 
det värn humanism och medmänsklighet försöker bygga mot allsköns 
barbari och våld.

Det är framför allt tre gestalter, vars olika försök (och strategier) att 
besvärja ondskan vi får följa i denna bok. Den tidigare musikologen, 
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och läraren på stadens musikskola, herr Eszter; herr Eszters 
ränksmidande före detta hustru; och så stadens brevbärare, herr Eszters 
vän och alltiallo, stjärnskådaren och virrpannan Janos Valuska. Där 
herr Eszter söker skydd undan det kaos som drabbar staden genom att 
förskansa sig bland böckerna och notskrifterna i sitt hem försöker hans 
hustru utnyttja sig av folks oro och ängslan genom att ta makten över 
stadens juridiska och polisiära institutioner.

Valuska, däremot, inser tydligt att varje försök att införa nya abstrakta 
ordningsregler för att stävja sönderfallet bara är ett sken som bländar 
oss till likgiltighet eller invaggar oss i falsk trygghet. Med sin naiva tro 
på att det i längden bara är den medmänskliga handlingen som räknas 
blir han ju längre romanen fortskrider något av en Kristusfigur, eller 
som det heter med en för Krasznahorkai typisk formulering: ”beviset 
på en änglalik närvaro mitt i den genomgripande degeneringens 
tillintetgörande tillstånd”.

På motsatt sida, bland huliganerna och brandstiftarna, återfinns främst 
den så kallade Fursten, en i romanen aldrig fullt ut synlig figur som 
likt en ondskefull parasit tagit sin boning i cirkusen och driver den och 
dess direktör och dennes groteska ekipage framåt längs vägarna. I 
boken, liksom i Béla Tarrs lysande filmatisering av den, hörs Fursten 
tala slovakiska, ett språk som ingen i boken förstår utom möjligen den 
knölpåksförsedda skaran på torget.

Det föranleder säkert en och annan att läsa romanen som en 
kommentar till olika politiska kriser i östra Europa, utståndna och 
andra. Liksom även cirkusens anhängarskara säkert kan påminna 
dagens läsare om de ”små gröna män”, maskerade och utan militära 
insignier, som helt opåkallat dök upp på Krim och i sydöstra Ukraina 
med order om att skydda en civilbefolkning som tidigare inte haft 
minsta tanke på att den behövde skyddas.

En sådan politiserad läsning är naturligtvis möjlig. Men sanningen är 
den att ”Motståndets melankoli”, liksom många andra av 
Krasznahorkais böcker, är så öppna till sin form och så fria i sina 
associationsbanor att de bryter sig ur alla allegoriska tvångströjor. 
Liksom all betydande litteratur upprättar den här romanen sin egen 
värld, den har sin egen kompass, sina egna kodsystem och sina egna 
referenser.

På samma sätt är det med László Krasznahorkais stil. Här finns ett 
surrealistiskt, ibland groteskt bildflöde som kan minna om Gogol eller 
Bulgakov, medan själva satsbyggnaden, med sina långa, intrikat 
sammanflätade meningar, kan föra tankarna till Claude Simon eller 
varför inte Bohumil Hrabal. För andra kan hans tålmodiga 
frambesvärjande av intigheten kanske påminna om Samuel Beckett. 
Men bästa sättet att läsa Krasznahorkai är nog ändå att sluta söka efter 
förebilder och förutsättningslöst ge sig hans böcker i våld. Man inser 
då snart vilken på en gång visionärt glasklar och nattsvart 
suggestionskraft som utgår från denna prosa. Lyssna bara till denna 
passage, hämtad från det ögonblick i boken då anhängarna på torget 
till slut sätter sig i rörelse och rycker Valuska med sig:

”Han hörde ljudet av hundratals steg bakom sig, hur de långsamt nötte 
jorden... men han kände ingenting annat än armen mot sin skuldra, hur 
den drog in honom i massan av pälsmössor och stövlar. ’Var inte rädd’, 
sa den andre på nytt och han nickade och såg upp mot himlen. Han såg 
uppåt och övermannades av en känsla av att himlen inte fanns där, 
skräckslaget såg han upp igen och det fanns ingenting längre på 
himlens plats.”

Steve Sem-Sandberg “



DN 18 nov 2014:

“Vänsterns inbördeskrigare behöver det 
liberala arvet

När Åsa Linderborg (Aftonbladet 7/11) kritiserade identitetspolitikens 
avarter delade sig mina Facebookvänner i två oförenliga läger: de mer 
marxistiskt präglade, ofta äldre, utropade ”Äntligen!” medan mer 
identitetspolitiskt inriktade, ofta yngre, vred sig i plågor, ”Min dag är 
förstörd!”

Därför befriande att läsa Judith Kiros (DN 10/11) som visar att de båda 
perspektiven inte bara är förenliga utan berikar varandra, ”det gör plats 
för fler kroppar och uttryck”.

Kanske är splittringen bara ett symtom på den frustration och 
förvirring som uppstod efter att Göteborgskravallerna och 11 
september punkterade millennieskiftets vänsteruppsving. Det är ju 
sorgligt absurt att synliggörandet av tidigare relativt nedtystade 
förtrycksordningar baserade på kön, sexuell läggning, hudfärg, 
ursprung, ideologi, religion etcetera kommit att betraktas som hot av 
många inom den vänsterrörelse vars själva kärna är att verka för 
jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.

Ett sätt att lösa knuten kan vara att hålla i avskräckande minne att den 
grälsjuka representationsfixering som de identitetspolitiska anklagas 
för i själva verket är en del av hela vänsterns grundbeteende.

Det formulerades redan 1864 i stadgarna till Första internationalen: 
”Arbetarklassens frigörelse måste vara arbetarklassens eget verk.” Det 
är både komiskt och ytterst tänkvärt att denna urlegitimering av 
vänsterns sekterism skrevs, inte av en arbetare, utan av ärkeborgaren 
Karl Marx vars verksamhet var helt bekostad av ärkekapitalisten 
Friedrich Engels överskott från familjens fabriker.

Grälsjukan, sekterismen, utdefinieringen, representationsfixeringen – 
inget är svårt att förstå eftersom äkta vänsterengagemang föds ur egen 
erfarenhet av förtryck, underläge och sårbarhet. Det är kamp, det är 
krig. Att finna pålitliga vänner blir lika viktigt som att peka ut fiender. 
Och att mer eller mindre summariskt oskadliggöra misstänkta 
förrädare upplevs som ett nödvändigt ont i en grym verklighet. De som 
egentligen bara är olyckssystrar och olycksbröder hackas i småbitar 
anklagade för att vara liberaler.

Jag tror att en del av boten mot detta onödiga inbördeskrig går att 
hämta just i det liberala arvet! Glöm Björklund, tänk i stället engelska, 
franska eller amerikanska revolutionen. Det handlar om 
universalismen. Tanken att det finns villkor och idéer som är giltiga för 
alla människor och överallt har betraktats med skepsis av vänstern, 
som tycker att den suddar ut klassanalysen, och än mer av den nutida 
identitetspolitiken, som menar att universalismen därtill mörkar 
koloniala, patriarkala, hetero-, cis- och andra maktordningar.

Men ingen kritik av alla dessa maktordningar skulle vara möjlig utan 
en grundtanke om att alla människor är lika värda. Att varje männi
ska har rätt till ett fullvärdigt liv och frihet från förtryck. Klasshat eller 
könsbitterhet är urstarka känslor och viktiga drivkrafter – men låt oss 
inte glömma att målet är och förblir jämlikhet och jämställdhet! Om 



man vill strida för transpersoners, papperslösas, utomeuropeiska 
invandrares, muslimers, kvinnors, arbetares, glesbygdsmänniskors, 
barns, psyksjukas, funktionshindrades eller andras rättigheter måste 
man utgå från universalistiska övertygelser. Mänskliga rättigheter. 
Alternativet vore att säga att man strider för en viss grupp som en del 
av allas krig mot alla, där våld och hämnd blir lika självklart som i 
Gamla testamentet, Vita huset eller Islamiska staten.

De som hävdar att universalismen eller mänskliga rättigheter blir en 
harmlös fasad förstår inte att idéer blir betydelsefulla först när någon 
tar dem på allvar. Om alla människor är lika värda då måste allt slags 
förtryck – politiskt och privat, socialt och ekonomiskt, lokalt och 
globalt – bekämpas med största allvar. Det är upp till dig att tillämpa 
1789, 1793 eller 1948 års mänskliga rättigheter – i hem, på gator, 
arbetsplatser, aktivistgrupper, parlament – och utgången är ännu oviss.

Erik Wijk “

DN 20 nov 2014: 
“ Myndigheters IT-säkerhet kritiseras hårt i 
ny rapport

IT-hoten mot Sverige ökar, men regeringen och myndigheterna 
vidtar inte tillräckliga åtgärder för att skydda sig. Det slår Riks
revisionen fast i en ny rapport som innehåller svidande kritik mot 
svensk IT-säkerhet.

– Det här är bekymmersamt, säger riksrevisorn Claes Norgren 
till DN.

I dag presenterar Riksrevisionen en granskning av hur svenska 
myndigheter och regeringen hanterar IT-säkerhetsfrågor. Den ger en 
dyster bild av läget. Till exempel slår Riksrevisionen fast att ”arbetet 
med informationssäkerheten inte är ändamålsenligt, sett till de hot och 
risker som finns”, enligt rapporten som DN har tagit del av.

Riksrevisorn Claes Norgren säger att granskningens resultat är 
allvarliga.

– De myndigheter som kan förväntas ha en helhetsbild har den inte. 
Arbetet med informationssäkerhet organiseras på ett sådant sätt att 
olika myndigheter har olika delar av ”pusslet”. Det utesluter inte att 
det finns snillen i systemet som har kunskap utanför sina formella 
gränser. Men för Sverige som helhet har ingen av 
expertmyndigheterna samlat in en heltäckande bild. Regeringen har 
därmed heller inte fått kunskap om det. Där finns det en central lucka i 
systemet, säger Claes Norgren.

Dagens Nyheter har de senaste veckorna, i serien ”Det sårbara 
digitala samhället”, avslöjat flera brister i hur myndigheter, företag och 



organisationer hanterar IT-säkerhetsfrågor. Det handlar till exempel 
om hur styrsystem till känsliga fastigheter och dammluckor ligger helt 
öppna på internet – och om bredbandsoperatörer som delar ut osäkra 
modem till sina kunder.

Enligt Claes Norgren bekräftar Riksrevisionens rapport delvis den bild 
som getts i DN:s rapportering. En slutsats som myndigheten gör är att 
tillsynen när det gäller IT-säkerhetsfrågor är otillräcklig.

– Det spretar mellan myndigheterna, säger Claes Norgren.

Ansvaret för IT-säkerhetsfrågor är uppdelat på ett stort antal 
myndigheter, bland annat Försvarets radioanstalt (FRA), Post- och 
telestyrelsen (PTS), Datainspektionen, Säkerhetspolisen och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Inrikesminister Anders Ygeman (S) sade i en intervju med DN för en 
och en halv vecka sedan att han vill tydliggöra vilka myndigheter som 
har ansvaret för IT-säkerhetsfrågor i Sverige.

– Man skymtar i DN-rapporteringen att det inte är kristallklart var 
gränsdragningen ligger. Vi måste utreda det. I vilken form vi vill 
utreda det – om vi tillsätter en helt ny utredning eller gör den här på 
departementet – det måste vi få arbeta lite mer med. Men vi måste 
verkligen arbeta med att tydliggöra vilka myndigheter som har 
ansvaret, sade Anders Ygeman.

FRA har i dagsläget ansvar för att göra penetrationstester. De har på 
Riksrevisionens begäran gjort en bedömning av IT-säkerhetsläget i 
Sverige. I rapporten står det att FRA anser att det ”ofta är alltför lätt att 
bryta sig in i samhällsviktiga system”. Under 2013 genomförde FRA 
IT-säkerhetsanalyser vid elva olika statliga myndigheter och statligt 

ägda bolag. Resultaten brukar vara så allvarliga att det, enligt FRA, tar 
”minst ett till två år, eller ibland mer” för att de granskade 
myndigheterna ska få ordning på sin IT-miljö. I många fall är de 
dessutom helt omedvetna om vissa brister.

Några av de vanligaste säkerhetsbristerna är dåliga lösenord, för 
många konton med höga behörigheter i nätverket och dåligt 
uppdaterade program i datorerna.

Enligt Riksrevisionen har IT-hoten mot Sverige ökat. Samtidigt 
bedömer 38 procent av landets myndigheter att kompetens, mandat 
eller resurser är otillräckliga för att utföra informationssäkerhetsarbetet 
på ett tillfredsställande sätt. Riksrevisionen konstaterar också att det 
inte finns någon samlad central funktion i regeringskansliet med 
ansvar för att bereda frågor om informationssäkerhet i 
statsförvaltningen.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Fakta.

1 På tjänsten ”DN granskar” kan du tipsa oss om missförhållanden och 
lämna information som kan vara känslig. Adressen är 
dngranskar.dn.se. DN skyddar sina källor.

2 Tjänsten är uppbyggd för att ge dig som tipsare största möjliga 
säkerhet. Därför krypteras ditt tips.

3 Du får vara anonym. Granskande reportrar tar hand om tipset.

dngranskar.dn.se
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Fakta.

38% procent av landets myndigheter bedömer att kompetens, mandat 
eller resurser är otillräckliga för att utföra informationssäkerhetsarbetet 
på ett tillfredsställande sätt.

Källa: MSB och Riksrevisionen

Fakta.

Några myndigheter som ansvarar för rikets IT-säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Ska samordna och 
stödja arbetet med IT-säkerhet i Sverige. De har inget tillsynsansvar.

Säkerhetspolisen: Har tillsynsansvar över säkerhetsskyddet i de civila 
delarna i statsförvaltningen.

Försvarets radioanstalt: Ska stödja statliga myndigheter och statligt 
ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig ur 
sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt 
avseende. De utför penetrationstester.

Datainspektionen: Ska verka för att människor skyddas mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Riksarkivet: Ansvarar för att se till att myndighetsarkiv hanteras 
säkert.

Post- och telestyrelsen: Har hand om frågor som rör elektronisk 
kommunikation och utför tillsyn, till exempel mot internetoperatörer 
och telebolag. 

DN “

DN 20 nov 2014: 
“ Efter kundernas klagomål: 
Bindningstiderna slopas

När Tele 2 granskade sina kundärenden visade det sig att 
missnöjet med mobilabonnemangen var kompakt. Nu avskaffar 
man alla bindningstider med omedelbar verkan. – Vi vill förändra 
branschen och förhoppningsvis följer våra konkurrenter efter, 
säger Thomas Ekman, vd för Tele 2 Sverige.

Upplägget att man binder upp sig till ett visst abonnemang hos en viss 
teleoperatör under 24 månader och samtidigt köper en telefon har 
blivit något av en branschstandard. Hos Tele 2 köper 80 procent av 
privatkunderna ett paket med abonnemang och en mobil där 
avbetalningsperioden är 24 månader.

Men konsumenternas missnöje är stort. Enbart under det senaste året 
har Konsumentverket fått in 634 anmälningar som rör mobiltelefoni. 
Hos den oberoende konsumentrådgivningen dominerar ärenden om 
mobiltelefoni år efter år.

– Särskilt bindningstider upplevs som ett stort problem och är en orsak 
till missnöje hos konsumenterna, säger Mattias Grafström, vd för 
Telekområdgivarna.

Den bilden bekräftades mer än väl när Tele 2 systematiskt började gå 
igenom alla kundärenden sedan 2012. I supportsamtalen handlade 
cirka 5 000 kundärenden varje månad om bindningstider.



Över 8 000 konversationer i sociala medier de senaste två åren rörde 
enligt Tele 2 bindningstid och abonnemang hos olika leverantörer. 
Hälften av dem var negativa.

– Hela telekombranschen hamnar lågt i förtroendemätningar. Vi kände 
att vi måste ta oss ur det här dåliga ryktet, säger Thomas Ekman, vd 
för Tele 2 Sverige.

Därför avskaffar Tele 2 från och med i dag alla bindningstider och 
krångliga abonnemang. I stället kan kunden själv välja både innehåll 
och prisnivå. Fast innehåll som datamängd, sms och samtal kan 
förändras både uppåt och nedåt varje månad.

– Det här är nog den största förändringen på 20 år. Vi vill vända upp 
och ned på den här branschen och oss själva. Vi kan inte längre låsa in 
kunden, säger Thomas Ekman.

Tele 2 har sedan 2012 haft 50 olika slags mobilabonnemang, ändå 
uppger 37 procent av mobilkunderna i sociala medier att de saknar ett 
abonnemang som passar dem.

– Abonnemangen har varit en djungel. Vi har gjort det för komplicerat. 
Där har vi inte lyckats. Det vi framför allt har sett i våra 
undersökningar är att kunderna vill ha en enklare relation till sin 
operatör, säger Thomas Ekman.

Den som vill köpa en telefon på avbetalning kan fortfarande göra det, 
men det blir ett separat avtal som inte är kopplat till abonnemanget.

Blir telefonen dyrare då?

– Priset kan skilja sig åt från modell till modell precis som i dag, säger 
Thomas Ekman.

Finns det någon risk med att gå ut och visa hur missnöjda 
kunderna har varit?

– Vi vill växa genom att göra våra kunder nöjda på riktigt. Kunderna 
ska vilja vara hos oss, inte känna sig inlåsta. Vi är inte rädda för 
transparens utan ser det snarare om en fördel, säger Thomas Ekman.

Han hoppas nu att konkurrenterna kommer att följa efter.

– Det blir nog svårt att motstå. Hela telekombranschen har ett lågt 
förtroende hos konsumenterna. Det vill vi förändra.

Varför har det dröjt så länge?

– Det har jag också frågat mig själv många gånger. Det enkla svaret är 
att vi har sett en sådan genomgripande beteendeförändring hos 
mobilanvändarna att det nu blivit nödvändigt. Mobilen är i dag med 
oss hela tiden och kunderna vill inte ha något krångel, säger Thomas 
Ekman.

Mattias Grafström på Telekområdgivarna vill inte kommentera en 
enskild operatör men säger generellt:

– Får man bort bindningstider och uppsägningstider och låter kunderna 
prova på sina abonnemang, då kommer man att få ned klagomålen 
kraftigt. Det borde ge effektiviseringar även hos operatörerna eftersom 
även deras klagomålshantering tar mycket tid, säger han.



Hans Arbman hans.arbman@dn.se

634 anmälningar

rörande mobiltelefoni har lämnats in till Konsumentverket under 
perioden 19 november 2013 till 19 november 2014.
Fakta. Tele 2:s förändringar i korthet

Från och med i dag ändrar Tele 2 följande i samtliga sina 
abonnemang för mobilt bredband, mobiltelefoni och fast telefoni:
Inga bindningstider för abonnemang. Fritt att byta operatör.
Eventuellt köp av mobiltelefon på avbetalning tecknas separat med 
valfri avbetalningstid.
Endast ett abonnemang finns. Kunden väljer innehåll som datamängd, 
fast eller rörligt pris och kan ändra sig månad för månad.
Öppet köp i 30 dagar.
Befintliga kunder med äldre abonnemang kan ta del av nya villkor, 
men bindningstid och avbetalningsavtal ligger fast.
Gäller både privat- och företagskunder.
Fakta. Missnöjda telekomkonsumenter

Ärenden hos Telekområdgivarna, alla tjänster, alla operatörer. (Den 
kategori som dominerar är mobiltelefoni.)
Bindningstid:
2012: 1 095
2013: 1 270
Uppsägningstid:
2012: 596
2013: 719

DN 20 nov 2014: 

“ Niklas Wahllöf: I kuriosans guldålder 
måste kändisarna använda sin korta 
brinntid

Kändisarna i vår tid håller i kanske fyra år. Då gäller det att 
maximera och synas precis överallt. Bli inte förvånade om Fredrik 
Reinfeldt snart har ett eget lådvin.

Det var en märklig morgon. Stilla på något vis. Inte ett ord om Erik, 
inget om Leif, Lotta, Camilla, Per eller Pär. Marko syns nästan aldrig 
till längre, Tobbe och Morgan var det också rätt länge sedan som vi 
hörde av. Det blev en högst ovanlig, trevande start på dagen. Som om 
något saknades, som att sväva fritt utan styrning eller vägledning. Som 
att vara ensam.

Den svenska offentlighetsprincipen, alltså det appendix som inte har 
ett dyft med allmänna handlingar att göra, omfattar exakt vilka vi ser, 
hör eller läser om dagligen. De svenska kändisar, i vid bemärkelse, 
som med mediernas uppdateringsiver tagit plats i vår vardag, de som 
ständigt pratar till oss, som plötsligen – från vilket håll eller bransch 
eller färdighet de ursprungligen än kommer – har flammat upp för att 
under en intensiv period brinna i ungefär fyra år. Några hålls kvar lite 
längre på stadig sparlåga, i mycket sällsynta fall under en hel 
livslängd, de flesta slocknar dock lika plötsligt som de uppstod. 
Somliga syns aldrig någonsin mer till.

mailto:hans.arbman@dn.se
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Ibland riktas spridda utfall gentemot denna allmänkändis, att hen 
saknar integritet, takt och ton och helt enkelt borde lära sig hålla käft, 
tacka nej till förfrågningar om medverkan i ”Let’s dance”, lägga på 
luren när reportrar eller SVT Debatt ringer. Men det vore inte bara ett 
krav på en närmast omänsklig egenskap, att kämpa ned sin fåfänga, i 
denna kuriosans guldålder är det dessutom gränsande till dumhet. Att 
inte smida medan järnet är varmt är att tacka nej till alla de spin off-
effekter som en plötsligt uppblommad offentlighet innebär. Att avstå 
cross over-kändisskapets fördelar.

För har någon verkat vara en sköning på ett ställe, i ett sammanhang, 
kommer snart tusen möjligheter till ytterligare exponering. Och i 
förlängningen pengar. Det spelar alltså ingen roll vilken färdighet (om 
någon alls) som allmänkändisen besitter, det är en omodern hållning 
att man måste kunna eller göra något speciellt, utan handlar bara om 
ett enda genomslag av någon anledning, som följs upp och växer till en 
lång rad av framtida allt större genomslag. Ingen behöver längre 
kränga på sig paljetter och stolpa iväg till tjugo galapremiärer i rad och 
uppträda som en diva för att tränga innanför offentlighetens tunna 
hinna. Säg något skoj i en tv-soffa bara, eller i en enkät, Youtubefilm, 
annons, eller reklamfilm givetvis, och du kanske snart kan ge ut en 
egen kokbok, laga tv-mat med en känd kock – som själv just har blivit 
bilmodell: Svenne Svensson edition – eller så får du din egen show. Är 
du lite auktoritärt lagd ombeds du kanske snart att uttala dig om 
säkerhetsläget i Östersjön, men troligare är att du bara ska hänga, i 
något tv-program där kändisar bara hänger.

Det är alltså inte allmänkändisens fel att den syns överallt, under 
årets samtliga dagar, utan som så mycket annat, mediernas samspel 
med sin publik: En så stadig tillgångsström, så många uppdateringar 
och Twitterciteringar, att varje medborgare till slut känner sig nödd att 

efterfråga produkten. Där kan ju faktiskt finnas något intressant som vi 
missar annars. Och så snurrar det på, och vi följer vi med. Så 
småningom har vi dem i våra hem – att ha Claes på örngottet, Maria i 
barskåpet eller prinsen framför öppna spisen kan ge känslan av 
gemenskap.

Ge fenomenet ytterligare något år och småningom är avhoppade 
toppolitiker offentliga igen, fast då på ett bag-in-box-vin, strategiskt 
uppställt i Systembolagsbutiken. ”Fredriks zinfandel” kanske passar 
utmärkt till grillat.

Niklas Wahllöf kultur@dn.se “
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DN 21 nov 2014: 

“Lena Sundström: Också den som förlorat 
allt har en identitet

Kan man förlora något som man inte har? Hade man det över huvud 
taget, om man kunde förlora det så lätt?

Jag är 42 år gammal och jag står på Köpenhamns Hovedbanegård, 
prickig över hela kroppen efter att ha övernattat hos en familj på 
Falster med två marsvin, en katt och en hund. Och nu försöker jag ta 
mig hem till Sverige.

Jag köper en enkel biljett till flygtåget och skyndar mig bort mot spår 
4 där ett tåg skall avgå till Kastrup om 3 minuter. En resenär som 
verkar ha lika bråttom som jag skyndar nerför rulltrappan framför mig. 
Och nere på perrongen tar han tag i min resväska för att hjälpa mig 
ombord. Problemet är bara att han vägrar släppa taget. Jag drar åt ett 
håll, och han drar åt det andra, in mot den ena kupén, tills jag irriterat 
drar tillbaka och går och sätter mig i den andra vagnen. Ungefär 
samtidigt upptäcker jag att det är någon som har stulit min plånbok. 
Tre minuter efter att jag köpte biljetten uppe i ankomsthallen ringer jag 
till Sverige för att spärra alla kort. Men då är det redan för sent. Under 
tiden som signalerna går fram och ärendet hanteras är det någon som 
tömmer kontot. Så nu sitter jag på ett tåg som är på väg ut mot Kastrup 
utan id-handlingar och utan pengar och utan kontokort.

Och det är något som händer med en vid sådana tillfällen. Det är i alla 
fall något som händer med mig. Detta att stå i ett annat land sent på 
kvällen och plötsligt sakna id-handlingar och pengar. Gympaskorna 

som plötsligt känns slitna. Den stora kappan som nyss kändes 
storstadsslängig, känns plötsligt bara stor och hängig.

Och så är det ju det där med prickarna. Prickarna som har börjat 
sprida sig så att de nu täcker händerna och halsen. Jag drar i ärmarna 
på ylletröjan och knäpper jackan hela vägen upp och går sedan runt 
nere vid incheckningsdiskarna i hopp om att jag skall stöta på någon 
landsman som kan intyga att jag är jag, och att jag pratar svenska utan 
brytning. Men allt löser sig. Jag passerar säkerhetskontrollen utan att 
någon frågar efter id-kort. Jag boardar planet utan några problem. Och 
ändå sitter jag med den kvardröjande känslan av svindel hela vägen 
upp och hem och ner igen på Arlanda. En känsla av tomhet. Och panik 
över att all den där självständigheten som jag trodde var min i själva 
verket var en självständighet som satt i kreditkorten och i id-
handlingarna.

Man tycker att man blir äldre, mer streetsmart, säkrare, lugnare. Man 
ser sina barn växa upp och man säger åt dem att de skall lyssna på sig 
själva, vem de är, i stället för att fundera så mycket över hur de blir 
sedda av andra.

Man känner sig klok och vis. Och sedan får man prickar och blir 
bestulen och hamnar i ett stort svart mentalt slukhål som säger åt en att 
inget av det där är sant.

Att precis allting handlar om hur andra ser på en.

Jag är en timmes flygning från det som är hemma. Jag har en man 
och två barn som väntar i en varm lägenhet där det finns pengar och 
mat och ett svenskt pass som ligger i en byrålåda. Jag vet ingenting om 



hur det är att förlora sitt jag på riktigt. Det enda jag vet är att männi
skor har identiteter också när allt annat har försvunnit. Att alla dessa 
flyktingar som nu flyr Syrien och andra länder är individer med ett liv 
bakom sig med erfarenheter och olika klassbakgrund och yrken och 
smak och humor och begåvningar och icke begåvningar. Och att det är 
därför som ett ord som ”volymer” är så bra. För att det får oss att 
glömma. För att det är ett ord som är dränerat och tömt på allt 
mänskligt innehåll. Till skillnad från ord som flyktingar och männi
skor som vittnar om något mer.

Lena Sundström centralred@dn.se Lena Sundström är journalist och 
författare.”

DN 21 nov 2014: 

“Mobilkundernas klagomål ökar trots 
skärpta ångerregler

Trots att nya regler för ångerrätt infördes i somras är missnöjet 
fortfarande stort hos mobilkonsumenterna.

– Klagomålen ökade under tredje kvartalet 2014 med drygt 50 
procent, säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna.

Som DN berättade på torsdagen har de svenska mobilkunderna varit 
mycket missnöjda med långa bindningstider, vilket fått Tele 2 att slopa 
bindningstiderna på mobila telefon- och bredbandsabonnemang. De 
övriga stora operatörerna har ännu inte aviserat några förändringar i 
sitt abonnemangsutbud.

– Bland våra kunder uppskattas det att kunna köpa en telefon till 
rabatterat pris i anslutning till abonnemanget, säger Iréne Krohn, 
presschef på Telia.

Tele 2 medger att det blir dyrare att köpa telefon utan bindning till 
abonnemanget och ger två exempel. En Iphone 6 kostar 60 kronor mer 
i månaden under 24 månader, för en Samsung Galaxy Alpha ökar 
månadskostnaden med 27 kronor.

– Man får värdera det mot friheten att inte vara låst vid ett 
abonnemang eller en operatör, säger Thomas Ekman, vd för Tele 2 
Sverige.

mailto:centralred@dn.se
mailto:centralred@dn.se


Flera aktörer på konsumentområdet välkomnar en utveckling mot att 
långa bindningstider försvinner på sikt.

– Med en bindningstid på 24 månader binder du upp hela din ekonomi 
under den tiden. Dessutom tillkommer ofta kostnader utöver avtalet. 
Det kan vara tufft för den som har små marginaler. Det bästa är att 
spara ihop till telefonen först, säger Tina Häggmark, kommunikatör på 
Kronofogden.

På Konsumentverket har man under många år iakttagit ett 
konsumentmissnöje med hela telekomområdet. Jan Nyquist, chef för 
rättsenhet 1 där tillsynsansvaret för telekombranschen ligger, 
välkomnar slopade bindningstider.

– Men det löser inte alla problem, mycket återstår att göra, säger Jan 
Nyquist.

Som exempel nämner han bättre överensstämmelse mellan 
marknadsföring och verkligheten, mer transparens i avtalsvillkoren 
och att det blir lättare att jämföra avtalen.

Hos den oberoende konsumentrådgivaren Telekområdgivarna ser man 
framför allt två områden där mycket återstår att göra i mobilbranschen: 
ångerrätten och öppet köp.

Klagomålen enligt ångerrätten, det vill säga rätten att ångra ett köp av 
varor eller tjänster, ökade under tredje kvartalet 2014 med drygt 50 
procent jämfört med motsvarande period 2013, enligt 
Telekområdgivarnas senaste statistik. Och detta trots att nya regler 

infördes för just ångerrätt i början av sommaren.

– Vi har fortfarande stora problem efter ett halvår med de nya reglerna. 
Operatörer har felaktig information på sina hemsidor, de ger fel svar 
till kunderna i sin telefonkundtjänst, men även i skriftlig information 
till konsumenter, säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna.

Enligt de nya reglerna gäller ångerrätten även om simkortet hunnit 
aktiveras. I reglerna för ångerrätt står också att försäljaren noggrant 
ska informera kunden om ångerrätten innan den börjar gälla. Men här 
brister det ofta i kommunikationen med konsumenterna.

– Försäljarna tror ofta att ångerrätten på två veckor börjar gälla efter 
säljsamtalet. Men det förutsätter att kunden informerats grundligt om 
ångerrätten då. Ångerrätten förlängs till upp till ett år tills man fått en 
tillräckligt bra information, säger Mattias Grafström.

Ångerrätten gäller endast vid hemförsäljning, per telefon eller på 
allmän plats, inte i butik. Butikerna brukar i stället erbjuda öppet köp. 
Och dessa regler kan butikerna utforma hur de vill. En förutsättning 
för öppet köp brukar vara att förpackningar inte får vara öppnade, till 
exempel.

– Det är inte ovanligt att försäljarna ”hjälper till” att ta fram mobilen 
redan i butiken. Och då gäller ju inte öppet köp längre, säger Mattias 
Grafström.
Hans Arbman hans.arbman@dn.se
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Fakta. PTS halvårsstatistik

I går publicerade Post- och telestyrelsen, PTS, sin senaste rapport om 
telemarknaden. Där framgår bland annat:

Den sista juni 2014 fanns 3,9 miljoner abonnemang på fast telefoni, en 
minskning med 3 procent jämfört med samma datum 2013.

Knappt 14,1 miljoner abonnemang på mobila samtals- och datatjänster 
fanns samma datum – oförändrat sedan 2013.

Nästan 3 miljoner mobilabonnemang hade använt tjänster i 4G-nät. 
Det är en ökning med 2,1 miljoner jämfört med 30 juni 2013.

Antalet bredbandsabonnemang via fiber ökade med 21 procent till 1 
328 000. Fiber är nu störst bland fasta bredband. “

DN 21 nov 2014: 

“Poesifestivalen utforskar kroppen

Stockholms internationella poesifestival har tema ”Välkommen!”. 
Festivalen börjar på tisdag och gästas av bland andra 
transgenderpoeten Julian Talamantez Brolaski och 
gurleskdiktaren Kim Hyesoon.

Inkluderande och pluralistisk är ledorden för den 18:e poesifestivalen, 
som presenterar flera hbtq-medverkande och poeter som 
problematiserar kroppen. Dragplåstret Julian Talamantez Brolaski, 
född i Kalifornien och bosatt i Brooklyn, kallar sig transgenderpoet 
och kommer till Sverige för första gången. I diktsamlingarna 
”gowanus atropolis” (2011) och ”Advice for lovers” (2012) utforskar 
hen varianter av genus med hjälp av genusneutrala pronomen, 
etymologiska referenser och alternativa stavningar. Brolaski är även 
sångare i countrybandet Juan & the Pines och ska även spela egna 
låtar.

– Jag träffade honom i Rotterdam i somras och är väldigt nyfiken på 
vad Stockholmspubliken kommer att tycka. Han är en spännande och 
nyskapande poet och har också en intressant bakgrund. På ena sidan i 
rakt nedstigande led härstammar han från apacherna och han har fått 
lära sig av sin gammelfarfar att han rör sig genom världen med två 
andar, att man är en person med både kvinnliga och manliga attribut, 
säger Madeleine Grive, festivalens konstnärliga ledare och 
konferencier.



Poesifestivalen arrangeras som vanligt av tidskriften 10TAL, där 
Madeleine Grive också är chefredaktör. Förra året gav 10TAL ut ett 
uppmärksammat nummer om gurlesk, ett konstnärligt uttryck där det 
flickiga möter det groteska. Nu kommer gurlesknumrets sydkoreanska 
röst Kim Hyesoon till poesifestivalen för att uppträda på Södra 
teaterns stora scen i tolkning av Melinda Kinnaman.

Kim Hyesoon är en av de mest framstående, samtida poeterna i 
Sydkorea och ser groteskerierna som ett sätt att kanalisera våldet i den 
moderna världen.

– Hon skriver våldsamt feministiskt och är en av fixstjärnorna inom 
den här genren, säger Madeleine Grive.

Även grannländerna är representerade. Från Danmark kommer Olga 
Ravn, vars debutdiktsamling ”Jag äter mig själv som ljung. 
Flicksinne” gavs ut på svenska förra året (10TAL bok). Hon omtalas 
som en av Danmarks främsta unga poeter och skriver om kroppen som 
skådeplats för privata och offentliga dragkrafter.

– Man kan säga att jag gestaltar kroppen som ett slags paradox. Den är 
både det rum som skapar en massa problem genom att sätta upp 
gränser för vad man inte kan göra, dels på grund av genus, dels på 
grund av hälsa. Men på samma gång är kroppen ett rum där man kan 
finna en fristad. Boken kretsar kring idén att kroppen inte är enbart bra 
eller dålig, utan att den hela tiden förändras, säger Olga Ravn på 
telefon från Danmark.

Norska Gro Dahle är i Sverige mest känd för sina nyskapande 
barnböcker tillsammans med Svein Nyhus, till exempel ”Snäll”, ”God 

natt, natt” och ”Mammas hår”. Men i höst kommer hennes första 
diktsamling på svenska: ”Hundra tusen timmar”. Även den passar in i 
festivalens fokus på kropp och genus.

– Den handlar om 100 000 timmar i en ung kvinnas liv från 
ögonblicket hon frigör sig från sin mor till dess att hon frigör sig från 
sin man och står där ensam och självständig. Det är en bok om den 
gråsvarta kärleken och om frigörelse, om att bli sig själv i förhållande 
till sin mor och i förhållande till ett äktenskap som har gått i bitar, 
säger Gro Dahle på telefon från Norge.

Mitt i det snabbföränderliga medielandskapet tycks poesin vara en 
konstform som står stadigt i digitaliseringsvinden, med fortsatt 
dragningskraft på nya generationer. I år fyller Stockholms 
internationella poesifestival 18 år och blir därmed jämngammal med 
delar av publiken, som enligt Madeleine Grive brukar hittas i 
åldersspannet 18–27.

– Det beror nog på den här friheten, gränslösheten och det nyskapande 
som finns i poesin. Sådant tilltalar en när man är i den här kreativa 
åldern och söker sig fram efter en identitet, ett förhållningssätt, och är 
friare i sitt tänkande. Det är innan man har hunnit bli etablerad och slå 
sig ner och stelnar i sin form. Även om det också finns de som alltid 
fortsätter sitt sökande, säger Madeleine Grive.

Sverker Lenas sverker.lenas@dn.se

Fokusland är Ukraina.
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Poesifestivalen äger rum den 25-30 november på bland annat Södra 
teatern och Nobelmuseet. Huvudföreställningen sker på Södra teatern 
torsdag 27/11 med lyrik, dans, musik, performance och efterfest på 
Södra bar.

Bland de medverkande finns: Helena Boberg, Julian Talamantez 
Brolaski, Emma Broomé, Gro Dahle, TJ Dema, Robert Fux, Jonas 
Gren, Kim Hyesoon, Frida Hyvönen, Ljubov Jakymtjuk, Melinda 
Kinnaman, Halyna Kruk, Ukraina, Maria Lundquist, Nino Mick, Ioana 
Nicolaie, Olga Ravn, Tomasz Różycki, Staffan Söderblom, Abdellah 
Taïa, Rikard Wolff och Serhij Zjadan.

Fokusland är Ukraina. Tidskriften 10TAL ger ut ett dubbelnummer 
om ukrainsk samtida litteratur och konst i samband med festivalen. “

DN 21 nov 2014:

”Public service är att finnas nära tittarnas 
liv”

“ Kristofer Ahlstöm anklagar SVT för cynism och att jaga 
tittargruppen ”ULK” – vilket skulle betyda ”Ung lågutbildad kvinna” 
– med de program vi producerar och sänder i SVT Flow.

Jag vill nog hävda att cynismen ligger i Ahlströms syn på olika tittares 
behov och intressen och hans förutfattade meningar om olika 
programsorter och SVT:s uppdrag. Den speglar nog tyvärr mer av den 
världsbild och människosyn man har som kulturredaktör på DN i 
Stockholm.

Satsningen SVT Flow riktar sig till de tv-tittare som redan valt bort att 
titta på vanlig broadcast-tv och främst ser sin tv på webb, surfplattor 
och mobiler. De flesta är mellan 20 och 40 år, många har ännu inte 
barn och många är singlar. Det gillar att titta mycket på tv och film och 
vi kan tydligt se att de gillar komedi och dramaserier, men också 
engagerande program om livsstil och relationer.

Ett av SVT:s centrala ledord är ”Om alla, för alla”. Då blir det public 
service att för de här tittarnas licenspengar skildra frågor som ligger 
nära deras liv och som kan skapa nya tankar och insikter. I SVT Flow 
har vi därför tidigare lanserat uppmärksammade och uppskattade 
program som ”Svett och etikett”, ”Full patte” och ”Flator”.



Att göra positivt inriktade program om relationer som genomförs med 
hög ambition, omsorg och respekt som ”Gift vid första ögonkastet” 
och som engagerar och skapar debatt blir då en självklar uppgift för 
SVT.

Det är inte program, ämnen eller en publik som ska vara hänvisade att 
skildras enbart i kommersiella kontexter. Den ursprungliga serien som 
vårt program är baserat på togs för övrigt fram för DR, våra public 
service-kollegor i Danmark.

Alla som tar sig tillfället och tiden att se realityserien ”Gift vid första 
ögonkastet” kommer att upptäcka att det är ett ärligt och transparent 
genomfört experiment som gestaltar ett annorlunda och alternativt sätt 
att hitta fram till ett lyckligt långsiktigt förhållande. Genom att följa 
deltagarnas resa genom serien får man möjlighet att reflektera över 
vilka förväntningar, förhoppningar och drivkrafter som är 
betydelsefulla vid en långsiktig parrelation.

Vi tror naturligtvis inte det är en lösning för den stora gruppen singlar i 
Sverige, men inte heller att serien kommer att hota äktenskapet som 
institution eller legitimera ålderdomliga traditioner med påtvingade 
arrangemangsgiftermål. Framför allt ser vi inte att ett engagerande 
kvalitetsprogram riskerar bilden av SVT som public service-leverantör 
i publikens ögon.

Peter Nyrén

Kristofer Ahlström svarar: SVT:s vacklande självförtroende 
hotar kvaliteten

I våras sändes programmet ”Kärlekskoden” på webbsatsningen SVT 
Flow, ett program där man med påstått vetenskapliga metoder skulle 
föra samman potentiella partners (i ett avsnitt fick deltagarna se sina 
kandidater gå på ett löpband iförda kroppsstrumpa, oklart vilket 
forskningssyfte detta tjänade). Enligt siffror från MMS hade 
premiäravsnittet i april en webbpublik på 32 000 personer. Det är en 
lång väg från 32 000 personer till ”för alla”.

De producenter jag har pratat med berättar vidare om ”surrealistiska 
samtal” med projektledare på SVT som desperat försöker tvinga in 
produktioner mot målgruppen lågutbildade unga kvinnor, så kanske är 
det därför det nu kommer ett oroväckande snarlikt program hack i häl 
på ”Kärlekskoden”; oroväckande eftersom SVT påstår sig erbjuda en 
bredd i sitt utbud, och sedan sänder två väldigt närbesläktade program 
med bara några månaders mellanrum. ”Gift vid första ögonkastet” har 
samma SVT Flow-plattform, samma relationspremiss, samma 
pseudovetenskapliga fond – men nu med ett rejält uppvridet 
sensationsvärde: Människor ska gifta sig! Utan att ens ha träffats 
innan!

Det finns likheter mellan sättet att ursäkta lättsam tv med ett 
vetenskapligt alibi, och argumentationstekniken att försvara 
kommersiell tv i public service-form: att programmet skulle gestalta 
”ett annorlunda och alternativt sätt” för att bilda tvåsamhet stämmer 
dessvärre inte – olika former av äktenskap där brudparet inte har något 



inflytande över vem de ska gifta sig med finns överallt i världen, även i 
Sverige. Kanske borde SVT göra en dokumentärserie om det i stället.

Men det här är bara exempel, eller symtom. I själva verket handlar 
det om en större diskussion, en som togs upp redan för två år sedan på 
DN:s debattsidor, av Gunnar Bergvall, Gunnar Fredriksson och 
Christer Hederström. Där pekade man på faran med hur SVT:s 
vacklande självförtroende mynnat ut i ett alltmer kommersiellt tilltal: 
”Man vill så gärna konkurrera på samma planhalva som de 
kommersiella kanalerna. Men man glömmer att ett public service-
företag har en annan roll i medielandskapet och en annan plats i 
medieindustrins struktur. Programverksamheten i ett public service-
företag måste i första hand bygga på kvalitativa aspekter.”

Program som ”Gift vid första ögonkastet” bygger inte på några 
kvalitativa aspekter. Och det går gissningsvis att leda i bevis, rent 
vetenskapligt.

Läs Kristofer Ahlströms kommentar (DN Kultur 19/11) på dn.se/
kultur. “

DN 21 nov 2014: 

“Leif Zern: Teatern lider just nu av en 
svårartad historielöshet

Jag slår vad om att Karl Marx skulle lägga märke till det spöke som 
går genom teatern för närvarande: historielösheten. Det kan förefalla 
paradoxalt med tanke på den växande trenden med fackböcker som 
handlar om historiska händelser och personer. Vi älskar tydligen att 
läsa om kungar och drottningar, om krig och avlägsna epoker. Från 
Rom till Flandern och Gettysburg. På Pressbyrån räknar jag till minst 
ett femtontal specialtidskrifter om historia. Mina gamla historielärare 
skulle bli saliga om de fick uppleva hur tv-tablåerna fylls av 
dokumentärer med autentiska bilder av krig, fredskonferenser och 
politiker som kliver av och på fartyg och flygplan.

Churchills cigarr kan tävla med Hollywoodfruarnas botox.

Ändå misstänker jag att vi är tillbaka i den historiesyn som ifrågasattes 
när min generation hade avlagt studentexamen och började läsa 
Philippe Ariès, Emmanuel Le Roy Ladurie, Fernand Braudel och andra 
medlemmar av den franska Annales-skolan, bort från den 
personhistoria och årtalsexercis vi tvingats underkasta oss.

Tidigare skulle man kunna – nu handlade det om att förstå, till 
exempel hur människor levde och tänkte i en by på 1300-talet eller 
varför ett äktenskapskontrakt upphittat i en gammal byrålåda i 
Stratford-on-Avon hade mer att berätta om Shakespeares 
kärlekskomedier än skolboksrubriker som ”Rosornas krig” och 
”Renässansen”.



Under det dryga halvsekel jag kan överblicka har scenkonsten aldrig 
varit lika historielös. Lika upptagen av det dagsaktuella, som om den 
innerst inne plågades av misstanken att inte vara relevant och samtida. 
Knappt hinner en riksbekant bov ta steget från löpsedlarna till Kumla 
eller Österåker förrän han upphöjs till huvudpersonen i en teaterpjäs.

Uppsala stadsteater har en längre tid gått i spetsen för denna 
nydokumentära trend och fortsätter i vår med en pjäs om Tjock-Steffe, 
och det kan säkert sluta lyckligt. Pjäsen om Knutby hade ju sina 
gripande poänger.

Men varför just nu? En förklaring handlar sannolikt om det fenomen 
som Hans Ruin analyserade i sin intressanta DN-artikel om den 
”sociala och tekniska accelerationen” (11/11): ”Erfarenheter och 
förväntningar blir helt enkelt allt snabbare passé.” Ett av 
samtidsfetischismens första offer tycks vara konsten att läsa. Det 
händer fortfarande att en klassikertolkning växer fram inifrån, som i 
Stefan Larssons ”Dödsdansen” på Maximteatern i Stockholm och 
Michael Cockes ”Körsbärsträdgården” på Folkteatern i Gävleborg. 
Men det har blivit så ovanligt att man blir förvånad när det sker.

Det är bekvämare och går snabbare att lägga på en tolkning utifrån, att 
pressa den på texten utan att lägga örat till den. Dags att dra i 
nödbromsen. “

DN 21 nov 2014: 
“Helena Lindblad: Vad har gamla 
folkfarser med SD:s politik att göra?

Nästa vecka finns ”Den stora beredskapsboxen” i handeln (läs Ove 
Sävermans initierade artikel på sidan 14). Man kan dels se den som en 
uppföljare till försäljningssuccén ”Den stora pilsnerboxen” som flög 
av hyllorna förra året, dels som ett manligt komplement till ”Den stora 
hembiträdesboxen” som dök upp i våras. Svensk filmhistoria när den 
är som folkligast och på mesta möjliga skämthumör.

Harmlös filmfest för pensionärer och Facebookgruppen ”Alla som 
älskar gammal svensk film”?

Kanske inte för alla.

I en hetsig Facebooktråd för någon månad sedan frågade sig 
Cinematekets nye chef Danial Brännström ganska försåtligt: ”Är det 
en slump att pilsnerfilmsboxarnas framgångar sammanfaller med 
Sverigedemokraternas framgångar?”

Hm, tänker jag och ser framför mig en massa SD:are som sitter och 
tjoar igenkännande framför ”Pensionat Paradiset” eller ”Augustas lilla 
felsteg” på tjockteve. Men det är svårt att se att verkligheten skulle se 
ut på det sättet. Har någon hört SD-politiker säga att de gillar något 
annat än typ ”Gudfadern”?

När jag bad Brännström utveckla sina tankar mejlade han att han inte 
anser att pilsnerfilmerna var ”sverigedemokratiska” eller att det bara är 
Sverigedemokraternas väljare som köper. Men han menade att 
filmerna delvis fyller samma behov som SD:s politiska budskap: ”För 



Sverigedemokraterna utlovar en framtid där Sverige ser ut som på 
pilsnerfilmens tid. Ett idealsamhälle, ett enklare Sverige utan sociala 
konflikter där alla känner alla och bara de som verkligen kommer 
utifrån är de som är utanför...”

Resonemanget är intressant, även om det är förenklat och tillmäter de 
här gamla rullarna väl stort inflytande. Men ska man kunna föra ett 
sådant här samtal om hur Sverigebilden och kulturella identiteter har 
formats genom åren, så är det viktigt att vår spelfilmshistoria finns 
tillgänglig med alla sina anakronismer, i digitaliserad form på dvd:er 
och streamingsajter – samt på Cinemateket. Det sistnämnda är 
dessutom en del av det redaktionsråd på Svenska filminstitutet som 
bestämmer vilka av filmerna i arkiven som ska digitaliseras. Som 
bekant finns det i dag inte pengar, vare sig statliga eller privata, att 
digitalt tillgängliggöra mer än en del av det svenska filmarvet. 
Parametrarna för det man väljer ut är redan många.

Brännström talar inte om att man borde välja bort delar av det 
folkliga filmarvet på grund av dagens vidriga främlingsfientliga 
strömningar. Men man får en stark känsla av guilt by association. I 
SD:s fattiga kulturpolitiska program står det visserligen att de vill 
verka för digitalisering av filmarvet. Men är digitalisering av filmarvet 
därmed att gå SD:s ärenden?

Thor Modéen, Åke Söderlund, Bullen Berglund, Sickan Carlsson, 
Julia Ceasar liksom den allestädes närvarande kompositören Jules 
Sylvain – som hjälpte judar att fly till Sverige i samband med andra 
världskriget – kunde förmodligen acceptera att deras lättsamma 
underhållning på sin tid anklagades för att sänka den kulturella ribban i 
Sverige. Men att associeras med ett framtida främlingsfientligt parti 
skulle förmodligen få dem att rotera i sina gravar.

Helena Lindblad helena.lindblad@dn.se “

DN 21 nov 2014: 

“DN:s kritiker listar de bästa filmerna på 
bio just nu.

1 ”Boyhood”

Drama. Regi: Richard Linklater

Med: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke m fl.

Komplex och originell uppväxthistoria filmad under tolv år med 
samma skådespelare.

2 ”Tusen bitar”

Dokumentär. Regi: Magnus Gertten och Stefan Berg

Med: Björn Afzelius, Mikael Wiehe m fl.

Gripande dokumentär som porträtterar den bortgångne artisten 
Björn Afzelius.

3 ”Två dagar, en natt”

Drama. Regi: Jean-Pierre och Luc Dardenne

Med: Marion Cotillard, Fabrizion Rongione m fl.
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Laddat moraldrama om en kvinnas kamp för sitt jobb i 
eurokrisens spår.

4 ”Interstellar”

Science fiction. Regi: Christoher Nolan

Med: Matthew McConaughey, Anne Hathaway.

Storstilat emotionellt rymdäventyr med lika stora anspråk som 
känslostormar.

5 ”Gone girl”

Thriller. Regi: David Fincher

Med: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris m fl.

Gillian Flynns bästsäljande thriller har blivit en lekfull rysare om 
ett misstänkt morddrama där maken anklagas för hustruns 
försvinnande.

6 ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron” Drama. 
Regi: Roy Andersson

Med: Holger Andersson, Nils Westblom m fl.

Tredje filmen i Roy Anderssons vitsminkade svit om ”att vara 
människa”.

7 ”Ida”

Drama. Regi: Pawel Pawlikowski

Med: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik m fl.

Polens Oscarsbidrag är en lysande roadtrip genom landets 
traumatiska historia med en nunna och en domare i 
huvudrollerna.

8 ”Muren”

Thriller. Regi: Hany Abu-Assad

Med: Adam Bakri, Iyad Hoorani, Leem Lubany m fl.

Vass, komplicerad och mycket spännande politisk thriller som 
utspelar sig kring muren mellan Israel och Palestina.

9  ”Tiden är en dröm del 2”

Dokumentär. Regi: Jan Lindqvist

Imponerande och storslagen tillbakablick på Sverige i slutet av 
1800-talet skildrat genom tidstypiska stillbilder.

10 ”Night moves” Dramathriller. Regi: Kelly Reichardt

Med: Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Saarsgard m fl.

Laddat drama om unga miljöaktivister som tar terrorn till hjälp 
för att rädda skogen. “



DN 21 nov 2014: 
“ Louise Peterhoff. ”Vi får inte vara 
blåögda inför de mörka krafterna”

“Högerextremistisk terror, främlingsfientliga partier och 
komplotter på högsta nivå. SVT:s politiska konspirationsthriller 
”Blå ögon” – med premiär nästa söndag – speglar ett nutida 
Sverige ur flera olika synvinklar. Louise Peterhoff spelar en tuff 
stabschef som sugs in i en ond malström mitt under valspurten.

Rollfiguren Elin Hammar skannar av sitt nya passerkort och glider 
vant genom spärrdörrarna i härdat glas inne i Rosenbad. Hon gör 
tidernas mest otippade comeback efter att ha fått sparken från sitt 
gamla jobb på justitiedepartementet under förödmjukande former. Den 
kavata karriärkvinnan har blixtinkallats sedan den ordinarie 
stabschefen försvunnit spårlöst mitt i valrörelsen.

Detta är en av de första scenerna i SVT:s nya storsatsning ”Blå 
ögon”, som har premiär nästa söndag. I serien dras Louise Peterhoffs 
högkompetenta tjänstekvinna in i ett svart hål av politiska komplotter, 
främlingsfientliga partier på frammarsch och fanatiska 
högerextremister som startar en brutal terrorkampanj.

– Manuset är en riktig bladvändare som känns som en samtida och 
spännande dystopi. Visst är det uppskruvad fiktion, men Breiviks 
attentat och rasistiska hatbrott har visat att det händer hemska saker. 
Titeln ”Blå ögon” är inte bara en schablonbild för svenskhet utan 
också en påminnelse om att vi inte får vara så naiva inför de mörka 
krafter vi står inför, förklarar Louise Peterhoff.

Själv är hon inte blåögd. Hon matchar sina gröna ögon och sitt 
korpsvarta hår med en grå fiskbensmönstrad kappa. Privat följer hon 
inte alls samma politiskt korrekta klädkod som Elin Hammar. Under 
ytterkappan bär Louise Peterhoff en hemmagjord bohemisk 
kulturarbetarstil med en grön kappa, blå blus, svarta jeans med 
batikmönstrade vita fält och bohemslitna mörkbruna brogueskängor.

Inför rollen uppdaterade hon sin politiska status med en rundtur i 
Riksdagshuset och fick detaljerade insidertips under en fika med Karin 
Sedvall, dåvarande stabschef hos förre justitieministern Beatrice Ask.

– Fast i verkligheten har jag aldrig satt min fot i Rosenbad, ler Louise 
Peterhoff och blickar bort mot det sengotiska palatset som är Sveriges 
maktcentrum.

– Våra Rosenbadscener spelades in i Göteborg. Men däremot har jag 
”låtsaspromenerat” här fram och tillbaka många gånger under det 
senaste året så att säkerhetsvakterna där inne måste ha blivit 
misstänksamma, säger hon och gör en svepande gest medan 
höstmörkret sänker sig över Tegelbacken.

Elin Hammar är en rättrådig arbetsnarkoman från en dysfunktionell 
familj som gjort en klassresa till den politiska toppen. Till skillnad från 
många andra av dagens excentriska kvinnliga tv-hjältinnor har hon 
varken bokstavskombination eller diagnos.

– Nej, men däremot är hon en fanatisk sanningssökare med otroligt 
driv på liknande sätt som påminner om till exempel Carrie Mathison i 
”Homeland”. Fast jag har försökt att inte spela henne med känslorna 
på utsidan, säger Louise Peterhoff, som besitter spetskompetens när 
det handlar om spel med små diskreta leenden och subtila 
ögonrörelser.



Seriens andra kvinnliga huvudroll spelas av nykomlingen Karin 
Franz Körlof. I serien gör hon en misshandlad småbarnsmamma som 
är dotter till en främlingsfientlig kvinnlig lokalpolitiker (Anna 
Bjelkerud) i Uddevalla som trakasseras för sina åsikter.

– Jag gillar att hela serien drivs av två atypiska kvinnoroller – båda är 
tuffa överlevare. Och jag gillar att det skapas kvinnofigurer som inte 
bara är med i funktionen dotter, flickvän eller mamma. 
Manusförfattaren Alex Haridi berättade för mig att han delvis baserade 
min rollfigur på sig själv. Han är visserligen arbetsnarkoman men 
betydligt mjukare än Elin, säger Louise Peterhoff och ler.

Det var flera år sedan Alex Haridi fick i uppdraget av 
produktionsbolaget Strix att skriva en tv-serie på temat 
främlingsfientlighet utifrån flera olika perspektiv.

– ”The wire” gav mig inspiration till själva strukturen, att försöka 
bygga en serie kring tematik snarare än personer, och heller inte göra 
en enkel uppdelning i hjältar och skurkar, säger Alex Haridi.

”Blå ögon” utspelar sig på insidan av en högerextrem terrorgrupp 
och bakom kulisserna i det främlingsfientliga Trygghetspartiet – 
slående likt Sverigedemokraterna.

– Ja, visst har vi tittat lite på både Sverigedemokraterna och andra 
partier, men framför allt har vi riktat blicken mot partier i länder som 
Ungern, Frankrike, Danmark och Österrike. Sverige ligger ju några år 
efter i utvecklingen på den europeiska kontinenten, säger Haridi.

Han menar att den största utmaningen var att sätta sig in i åsikter och 
tankemönster som han själv egentligen inte förstår.

– Ibland är det mindre läskigt att tänka att en person är ett monster än 
en verklig människa som faktiskt tänker och gör så här. Jag hoppas att 
den här serien kan hjälpa folk att faktiskt börja prata om det svåra 
ämnet främlingsfientlighet, säger Alex Haridi.

Louise Peterhoff är beredd på att serien kommer att väcka olika typer 
av reaktioner.

– Den kommer nog att tolkas olika beroende på perspektiv – precis 
som i tv-serien där alla rollfigurerna brinner för just sin sak och är 
övertygade om att deras lösning är det bästa för landet. Det viktiga är 
att dessa frågor inte blir tabu. Eftersom det inte har hjälpt att tiga ihjäl 
rasismen så måste vi upp med skiten på bordet, säger hon.

Att kunna behandla allvarliga teman i fiktiv form är en av 
anledningarna till att hon vill vara skådespelare. Även om hon inte 
direkt är främmande för några genrer så är hon granithård när det 
handlar om att välja roller och projekt.

– Min integritet är mitt sätt att skydda min lust i jobbet. Något jag 
utvecklade som liten som en sorts överlevnadsstrategi. Jag hade en 
ganska rörig uppväxt och var tvungen att hitta något eget, en egen 
kärna.

Louise Peterhoff dansade sig bokstavligen in i dramavärlden. Efter 
tio års drillning på Svenska balettskolan fick hon fast anställning på 
Stockholmsoperan. Redan efter ett år med ”Svansjön” och några andra 
uppsättningar fick hon nog och sa hon upp sig.

– Det var en fullständig befrielse. På Operan blev allt plötsligt väldigt 
tråkigt, stelt och extremt hierarkiskt.



Ett gästspel av det världsberömda belgiska teaterkollektivet 
Needcompany i New York ändrade hennes liv.

– De dansade skitdåligt, sjöng illa och hade absolut ingen respekt för 
hantverket. Deras punkattityd var helt förlösande för mig, säger hon.

Efter att ha medverkat i Jan Fabres omsusade verk ”Je suis sang” 
lyckades hon få en ordinarie plats i Brysselbaserade Needcompany 
under fem år.

– Jag lärde mig allt: att sjunga, hålla monologer och ta plats på scenen 
där den fjärde väggen alltid var nedriven. Jag växte enormt av detta, 
säger hon.

Hemma i Sverige sökte hon sig till mer experimentella teaterscener 
som Momentteatern i Gubbängen och hittade så småningom en scenisk 
själsfrände på Stockholms stadsteater i Alexander Mørk-Eidem som 
hon numera också är gift med.

– Fast oavsett om man spelar experimentell teater eller gör politisk 
konspirationsthriller med intriger så handlar allt om relationer. När jag 
höll på med balett så kunde jag stå och nöta in en perfekt fotsträckning 
i tio år. Nu nördar jag in på en rollfigurs psykologiska strukturer. När 
jag lyckas hitta den där totala koncentrationen och gå in i en annan 
rollfigur så är det jordens kick, som en förälskelse och förhöjd 
livskänsla – allt i ett, säger Peterhoff.

Även om hon står med ena benet på Stadsteatern i Stockholm så är 
hon öppen för att göra fler roller för film och tv. Hon vill gärna jobba 
med nya regissörer som Gabriella Pichler, Lovisa Sirén och Pernilla 
August.

– Jag blev helt knockad av Augusts debutfilm ”Svinalängorna”. Och 
det var extremt intressant att se hennes blandning av lätthet och tyngd 
som skådespelare när vi spelade in ”Call girl”. Fast allra mest 
drömmer jag om att vara med i en svensk ”Bridesmaids”. Jag älskar 
den filmen och jag älskar Kristin Wiig, säger hon och skiner upp.

Nicholas Wennö

nicholas.wenno@dn.se

”Blå ögon” går i tio avsnitt och har premiär den 30 november i SVT1. 
Huvudregissör är Henrik Georgsson (”Bron”). Huvudmanusförfattare 
är Alex Haridi.

I rollistan finns, förutom Louise Peterhoff, Adam Lundgren, Karin 
Franz Körlof, Sven Nordin, Anna Bjelkerud, Marie Richardson, Erik 
Johansson och Kjell Wilhelmsen.
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DN 21 nov 2014: 
“När beredskapen var god i svensk film

Just när debatten om försvaret blossat upp på nytt kommer 
”Beredskapsboxen” som ett brev på posten. Ove Säverman plöjer 
igenom en drös klämkäcka kasernfarser som främst fungerar som 
ett tidsdokument från de hotfulla åren.

Försvaret uppges ha stora svårigheter att värva soldater till armén. 
Skillnad var det förr, då alla friska och sunda svenska ynglingar gjorde 
lumpen och fick böta fem kronor om de glömde att mönstra.

Beredskapen var god. Inför hotet utifrån under andra världskriget 
(1939–1945) kunde man kalla in hur många som helst.

Min far var förlagd på Väddö, där man om natten rusade stridsberedd 
ut och fann fienden i form av en snörvlande grävling. Hans bästa vän 
som var förlagd längst i norr i 25 graders kyla berättade senare om 
vaktposter som dukat under för kylan under natten och hittades 
stelfrusna i snön.

Vi blev inte indragna i kriget, men vi hade vår beredskap. Och till 
skillnad från värnplikten, där yngre män grundade den livslånga 
gemenskap vars kitt var lumparhistorier, så drabbade beredskapen 
även fruar, barn och resten av samhället, eftersom män i alla åldrar 
kallades in till tjänst.

I det nationella samförståndets tecken tillkom så kallade 
beredskapsfilmer som i gemytlig form skulle skildra livet i kaserner 
och andra förläggningar. Och livet runtomkring.

Nu finns en beredskapsbox med sex dvd-filmer som slumrat i mer än 
70 år. Var de värda att väcka? Som filmer, nja. Som kuriosa, nja. Men 
däremot som dokument över dåtidens sätt att försköna och glattifiera 
en tillvaro som förefaller ha varit ytterst enahanda, trångbodd och 
auktoritetsbunden.

Sverige hade sin tradition av farser som log åt exercislivet i kasern, en 
värld som måste vara fullkomligt obegriplig och absurd för en yngre 
generation. Och kanske kul på ett baklänges vis.

Eftersom vi inte hade haft krig på långt mer än hundra år handlade 
filmerna mest om permission, arrest, förvecklingar med befäl och 
konkurrens om Elvira och vad hon kunde heta.

”Uniformer, det gillar hon”, är en replik ur ”Beredskapsboxen” men 
kunde vara hämtad ur vilken militärfars som helst.

Tidigare hade kasernkomedierna haft klar pilsnerfilmsprägel. Men det 
fanns gränser. När chefen för kustflottan fick läsa manus till 
flottistfarsen ”Klart till drabbning” (1937) skrev han till SF: ”Scenen 
med kocken, som sänder en man i land efter pilsner finner jag mindre 
tilltalande och önskar att densamma stryks”. Den ströks.

Tidigare hade man kunnat smuggla in en liter brännvin på luckan. Inte 
i beredskapsfilmerna: ”Försök inte langa sprit på den här 
förläggningen!” ryter Åke Grönbergs beredskapsman i ”Halta Lottas 
krog” när filmens skumraskfigur försöker kränga en flaska.

”Kronans käcka gossar”, ”Beredskapspojkar”, ”Hemtrevnad i 
kasern”, ”Bara en trumpetare”. Titlarna säger det mesta. Handlingen 
ryms i ett äggskal. Psykologi och förtätning i en fingerborg. Filmernas 



ärende är förvissningen om att allt ordnar sig bara vi håller ihop och 
lyder befälet.

Man driver heller aldrig med befälet – det hade man gjort under 1930-
talet, i alla fall med det lägre befälet, aldrig med det högre. Här är alla 
befäl stränga men rättvisa.

Det är mycket sång och musik, revyer och spex. En väldisciplinerad 
manskör dubbar manskapet som marscherar under förtexterna. I ”Halta 
Lottas krog” sjunger dåtidens sångcharmör Lasse Dahlquist till 
mandolin men spelar i övrigt en stram löjtnant. Han hade utseendet 
och hållningen. Några år tidigare komponerade, skrev och sjöng han in 
sin populära schlager ”Ingen vacker flicka kan älska en malaj”.

Den utstuderade mobbningen av malajer liksom av ”glasögonormar” 
och tjockisar hörde till genren både före, under och efter kriget.

Folkkära Rut Holm har tillfälligt hängt av sig sitt förkläde som piga 
eller köksa och uniformerat sig som lotta i filmen ”Hemtrevnad i 
kasern”.

Danmark och Norge ockuperades av nazityskland, ljusår från 
muntrationerna. Ryssar representeras av några exotiska kineser som 
dansar till balalajkor.

Men till skillnad från flottistfarser där medelålders filmidoler skulle 
spela unga rekryter så får beredskapsmanskapet se ut som vanligt folk: 
den långe Gustav Lövås, den trinde John Melin, den korte, 
konsonantspottande Carl ”Quarl” Hagman.

Den senares hustru Emy Hagman, en rivig göteborgska, får 
representera resten av Sverige i det nationella samförståndets 

ödesstund.

”Beredskapspojkar” från 1940 börjar med en krigisk filminspelning, 
ett så kallat metainslag med självironiska slängar: ”Orsaken till att 
Sverige lyckas bevara sin neutralitet är rädslan för de svenska 
militärfilmerna, skriver Calle Mörkman i Vecko-Journalen”. Carl 
Björkman var den svårflirtade filmkritiker som gått till storms mot 
”Pensionat Paradiset” i den beryktade Konserthusdebatten 1937.

Filmerna innehåller många informativa scener från det svenska 
försvarsfältet. Lottor rapporterar lyckosamt om en skogsbrand.

I ”Kronans käcka gossar” (1940) är det nära att det nya 
revolutionerande sprängämne som filmens ingenjör Granfors 
uppfunnit hamnar i fiendehänder. Som tur är anar beredskapstrion 
42:an Ek, 47:an Karlsson och 55:an Björk ugglor i mossen och 
ingriper.

Kriget nådde aldrig våra gränser. Men vad visste vi år 1943? Den sjätte 
filmen i ”Beredskapsboxen” heter ”Vi mötte Stormen” och är en stramt 
berättad, återblickande kavalkad om de första krigsåren. Mot en 
bakgrund av svenska och utländska journalfilmer sjunger Ulla 
Billquist ”Min soldat”, det musikaliska emblemet för beredskapstiden. 
Svenskarna hamstrar mat och reagerar lugnt och värdigt på 
händelseutvecklingen bland vedtravar och torvströbriketter.

Alice Babs och Adolf Jahr sjunger ”Swing it magistern” och lägger 
grunden till en efterkrigstid som ännu ingen kunde förutspå. 
Hemvärnet bevakar hembygden. Bilar går på gengas. Kriget rullar 
österut till Björneborgarnas marsch. Pearl Harbor bombas. 



”Dagsnyheterna” sänds i radio. Stig Järrel och Emy Hagman 
medverkar som bortskämt äkta par som får ta skeden och 
ransoneringarna i vacker hand medan temperaturen håller sig kring tio 
grader i lägenheten.

Nyårsklockan 1943 ställer idel frågor. I sin nakna ovisshet blir det ett 
av de iskallaste svenska filmsluten man kan se.

Boxen innehåller i god ordning en mängd intressanta 
undervisningsfilmer, upplysningsfilmer och en serie korta 
varningsfilmer med titeln ”Tig i tid” om att vara på vakt mot spioner. 
De flesta är dock inspelade långt efter andra världskriget. Att förfalska 
ett id-kort och ta sig in på en flygflottilj, ett pansarskepp och en 
arméförläggning verkar ha varit en barnlek.

Och hur gick det med kasernfilmen när det inte längre rådde 
beredskap? Den levde vidare som om ingenting hänt. ”91:an Karlsson”  
kom i många versioner på 1950-talet och drev hejdlöst med den strame 
korpral Revär men också med majoren, ja till och med översten 
skildrades som ett tankspritt fån i skådespelaren John Norrmans 
festliga gestalt.

Det fortsatte i klämkäck stil på 1960-talet då gladsångaren Thore 
Skogman iklädde sig kronans kläder i ”Tre dar i buren”. På 1970-talet 
vevades kasernlivets förtretligheter i två filmer om 47:an Löken med 
den blide dansaren Lasse Kühler i titelrollen och Janne Carlsson, som 
stal showen. Den senare återkom i rollen som folkkäre Loffe i tv-
serien ”Någonstans i Sverige”. Det var DN-journalisten Jan Olof 
Olssons, signaturen Jolos, milt romantiska och minst sagt uppskattade 
återspegling av beredskapstiden. (Finns på dvd som lämpligt 
komplement till ”Beredskapsboxen”.)

Lasse Åbergs succéfilm ”Repmånad” (1979) var en filmisk gengångare 
i en ny tid då gränsen mellan befäl och manskap blivit lika flytande 
som innehållet i ölburkarna. ”Kalabaliken i Bender” försökte några år 
senare lattja med karolinertiden men så trögt att ”Beredskapsboxens” 
filmer framstår som små pärlor av komik och dramatik.

År 1987 kom Colin Nutleys ”Nionde kompaniet” där manskap och 
befäl har så lite att göra på exercisfältet och så lite av plikt och moral 
återstår att alla trasslar in sig i business och korruption. Fortfarande 
fanns regementsbyggnader som kunde låna sina exteriörer åt filmen, 
men fundamentet för filmgenren – den obligatoriska inkallelsen till 
soldattjänst – hade redan börjat vittra för att med tiden avvecklas helt 
och hållet.

Och nu står vi där vi står. Kasernerna är utrymda, ingen vill ta 
värvning. Utredningar tillsätts för att utröna hur fler ska lockas lumpa.

Hur vore det med en filmkväll? Eller ett automatsvar att vi kapitulerar.

Ove Säverman

"Den stora beredskapsboxen" släpps den 26 november. “



DN 21 nov 2014: 

“DN:s kritiker Mårten Blomkvist svarar på 
dina frågor om film. 

Mejla till filmdoktorn@dn.se
Svällande filmer tarvar en paus

Har filmer blivit längre? Jag har ett vagt minne av att det på 1980-
talet ansågs normalt att en film var ungefär en och en halv timme 
lång, men numera är de ofta två eller till och med tre timmar 
långa. Om det stämmer, varför sväller filmerna i längd, finns det 
någon förklaring?

För det andra: om filmer nu ska envisas med att vara så långa, 
kan man då inte få en paus i mitten med vinservering? Det kan 
inte bara vara jag som tycker att det vore mysigt med en bar i 
anslutning till biografen, och möjlighet att ta med sig ett glas in i 
salongen. Finns det något sådant koncept i Sverige? Det verkar ju 
gå när det gäller teater!

Blanche D.

Det är oklart om den genomsnittliga längden på film ökat. Bilden av 
nittio minuter som normallängd är stark fast den var lögn redan kring 
1960. Tanken på nittiominutersfilmen bidrar nog till att vi uppfattar 
mycket film som onormalt lång.

Men jag ser vad du egentligen är ute efter. ”För det andra”, jojo, ni 
patienter är för söta, det är pausen med lilla glaset vi vill åt, inte sant?

Ett av problemen med att servera starkt på bio är just avsaknaden av 
paus. Då teatrar eller operahus har rätt att servera vin eller starköl – 
aldrig sprit – är det specificerat till pausen. Före och efter föreställning 
må baren hållas stängd. I de fall det ändå går att ta ett glas utanför paus 
är tillståndet knutet till en restaurang.

I Stockholm kan man ta ett glas på biografen Rigoletto i deras VIP-
avdelning. Baren drivs av restaurangen som ligger i anslutning till 
bion. Liknande gäller för Filmhuset och Zita, där du kan ta ett glas.

Visar bion direktsänd teater- eller operaföreställning fungerar den som 
teater eller konsertlokal, och då kan det bli vin i pausen, det slog 
Regeringsrätten fast i en dom 2010. Är det filmade föreställningar ges 
inte tillstånd.

Filmer med paus har alltid varit sällsynta undantag och idag tycks 
pausen vara definitivt borta från biograferna. Det blir svårt att 
återinföra den. Pausen är ett nostalgiskt minne, förknippat med 
storverk som ”Borta med vinden” (1939), ”Lawrence av 
Arabien” (1962), ”År 2001 – ett rymdäventyr” (1968) och ”Barry 
Lyndon” (1975). Att sätta in en paus i sin film och inbjuda till 
jämförelse med sådana filmmonument klassar Filmdoktorn som 
självskadebeteende.

Hit med de värsta klichéerna!
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En klassisk filmkliché är den snurrande dagstidningen som 
stannar i blickfånget, visar sina rubriker och – extra, extra – 
snabbt för handlingen framåt. Vilka moderna filmklichéer är 
doktorn mest trött på?

Anki Rundblad

Det här är en spalt, inte en bilaga. Men ok, gå till Youtube och sök på 
”Unflinching walk”. Du får trettio miljoner klipp med tuffingar som 
kommer gående mot publiken samtidigt som en enorm explosion 
smäller av bakom dem. Utan att de vänder sig om. Det är fult, man vet 
alltid när det ska komma, det ser identiskt ut från film till film, och det 
är förolämpande, om de vägrar, varför måste vi se deras keckiga 
explosion?

Det kunde också vara dags att lägga ner fruktståndet som välts när det 
är biljakt. Enda skälet till att vi ännu inte sett en biljakt på månen är att 
det inte finns någon som säljer apelsiner där.

Mårten Blomkvist film@dn.se “

DN 21 nov 2014: 

“ Stillbilden i centrum. Jan Lindqvists 
skildring av ett framväxande Sverige är ett 
storverk

”Tiden är en dröm. Del 2: Sverige 1880–1900”
Regi & manus: Jan Lindqvist
Längd: 1 tim 48 min (från 15 år).
I vår bildinfekterade samtid kan man fundera länge över fotografiets 
urholkade värde som historisk källa och dokument. Nätet vimlar som 
bekant av falsifikat och propaganda, som med blixtens hastighet reser 
över världen. Källkritiken har svåra tider.

När det gäller Jan Lindqvists mastodontiska arbete för att ta vara på 
den tidiga svenska bildskatten behöver ingen fundera särskilt länge. 
Som av en händelse sammanföll hans arbete, inlett på 80-talet, med 
historieforskarnas allt större intresse för fotografiet som källa med 
samma värde som skrivna dokument.

Nu när del 2 i ”Tiden är en dröm” äntligen når biograferna träder de 
återigen fram ur arkiven: patriarkerna och barfotabarnen, flottarna och 
punschdrickarna, rallarna och uppfinnarna, agitatorerna och 
backstugusittarna, skördefolket och flanörerna.

Den första delen, färdigställd 1999, skildrade Sveriges 
industrialisering från 1859 till Sundsvallsstrejken 1879. Människorna 
trädde liksom fram ur marginalen, när de nya industribyggena skulle 
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dokumenteras: en fiskande pojke under bron vid den nya fabriken, en 
iakttagande flicka vid staketet till bryggan.

I denna andra del, som gör halt vid Stockholmsutställningen 1897, 
noterar man att kameran redan kommit i mer allmänt bruk. Här dyker 
det till och med upp bilder av den framväxande medelklassens 
fritidsnöjen och mer allmänna situationsbilder som av lekande barn.

Men framför allt är det gruppbilderna som dominerar, av arbetslag, av 
familjer i det nya borgerskapets salonger eller utanför betydligt 
fattigare bostäder.

Jan Lindqvist låter oss följa med när depressionen avbröt 1870-talets 
industriella uppsving och tvingade runt en tiondel av Sveriges 
befolkning att emigrera västerut.

Och så återhämtningen, då Sverige knöts ihop av den förstatligade 
järnvägen (Oscar II hade att göra vid de pampiga invigningarna av 
ständigt nya stationer), när städerna växte fram med sina storståtliga 
avenyer och palats, gruvorna öppnades i Gällivare och det började 
mullra i arbetarleden som ännu saknade rösträtt.

Jan Lindqvist kommenterar själv bilderna med enkla sammanfattande 
ord. Om de får andra tvista. Men framför allt låter han bilderna tala till 
sparsmakade ljudeffekter och musik. Möjligen saknar man bilder från 
den så viktiga folkskolan, men får i gengäld veta att läroverksgossarna 
under den här tiden hade vapenträning på schemat.

Och kanske är bilderna av brittisk kolonisering och råvarujakt i Afrika 
överflödiga om man inte vill se dem som en nödvändig utflykt i 
världen, alltmedan svensk ingenjörskonst och vapenindustri firade sina 
första stora triumfer.

Man häpnar många gånger medan man låter ögonen vandra i bilderna, 
ibland med kamerans hjälp. Stundom tycker man sig faktiskt tro att de 
rymmer rörelse, ångan från Göta kanal-båten, trängseln vid 
stationsinvigningarna, rörelseoskärpan vid de allra första 1 maj-
demonstrationerna.

Nu gäller det förstås bara att någon pytsar upp de nödvändiga medlen 
för att Lindqvist ska nå sekelskiftet 1900. Sverigedelen, modellerad 
efter ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, ligger i stort 
sett färdig, men behöver enligt regissören endast putsas musikaliskt, 
för att hans storverk ska bli komplett.

Eva Af Geijerstam film@dn.se “
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DN 22 nov 2014:

“Emanuel Karlsten: Cirkeln sluts när 
Metro prisas för faktakoll

Stora journalistpriset prisade i torsdags branschens bästa förnyare. 
Vilka som vann? Ett gäng som faktakollar nyheter innan de publicerar 
dem.

Ok, det var inte en heltäckande beskrivning av pristagaren, men ändå 
ganska rättvis. För vinnaren blev tidningen Metros satsning 
Viralgranskaren, som alltså gör just det, kollar upp stories som det 
börjar snackas om och sanningshalten i dem. Och ja, man måste 
medge att det klingar ironiskt att ett förnyarpris går till någon som 
använder det som är ett fundament i journalistiken: källkritik. Det är 
väl som att ge pris till någon som använder punkt i meningar.

Samtidigt är få priser så tydliga markörer för vår digitala samtid som 
just Stora journalistprisets förnyarklass. Gemensamt är också att 
priserna i efterhand kan kännas lite ... fåniga?

2008 fick till exempel Fredrik Strage Stora journalistpriset för att han 
bäddade in 100 Youtubeklipp på DN.se. Vilket alltså var hela den 
förnyande insatsen.

Ett år senare fick Sydsvenskans Kinga Sandén samma pris för att hon 
rapporterade nyheter – på Twitter.

Ytterligare något år efter det fick frilansjournalisterna Sofia 
Mirjamsdotter och Johanna Koljonen priset för att de fick 
samtalsämnet om sexuella gråzoner att bli viralt, det vill säga spritt 
över hela internet.

Därmed kan man väl säga att cirkeln i år är sluten när Metro prisades 
för att faktakolla det som blir viralt.

Förnyarpriset har alltid handlat om symboler. Youtubelistan och de 
twittrande pristagarna var symboler för vart journalistiken var på väg 
och hejarop på de som tagit första steget. Men priset till 
Viralgranskaren kanske också ska ses som en reaktion från juryn och 
branschen?

En reaktion mot att läsarna har snott det som var en av tidningens 
största uppgifter – att sprida information. Det gör vi läsare själva nu 
genom att i våra nätverk dela vidare de artiklar vi tycker är läsvärda 
eller kittlande. Vad blir då journalistens funktion? Svaret för många 
har varit att paketera sina artiklar på ett så delningsvänligt sätt som 
möjligt. Några mediehus har till och med skapat sajter som uteslutande 
handlar om att vi ska kittlas till att klicka och dela. Men det förändrar 
inte det faktum att det är läsaren som har makten över vad som får 
spridning, vilka sajter som får trafik.

Det Viralgranskaren då gjort är att låta läsarens delningar vara 
föremål för faktakoll. Att läsaren gör urvalet och journalistiken agerar 
grindvakt för vad som är sant och inte. Journalistiken lånar därmed ut 
både tid och verktyg till läsare som är mer intresserade av att dela än 
att faktagranska. Det är då det avslöjats att artiklar och välspridda 



påståenden om att muslimska gäng tagit över förorter i Linköping eller 
att Gudrun Schyman vill förbjuda skägg inte är sanna.

Även om Viralgranskaren fortfarande handlar om fundamentala 
journalistiska principer är den ändå väldigt annorlunda. Nästan alla av 
Viralgranskarens artiklar handlar om att säga att ingenting har hänt – 
och att det är det som är nyheten. Så bakvänt har inte journalistiken 
jobbat tidigare.

Därför är priset både viktigt och rätt. Mitt i den kris medier har är 
uppdraget inte främst att sprida nyheter, utan att verifiera dem.

Men om några år gissar jag att priset framför allt kommer att 
symbolisera en förvirrad tid. Där branschen behövde ett förnyarpris för 
att komma ihåg vad journalistikens kärna faktiskt är.

Emanuel Karlsten “

DN 22 nov 2014:

”Persona” älskas över hela världen

“Film • Ingmar Bergman: ”Persona” • År 1966

”Persona” intar en alldeles särskild plats i Bergmans omfattande 
filmografi. Man kan fråga nästan vilken ung regissör som helst i 
världen. I stort sett alla har ett förälskat förhållande till filmen om den 
mutistiska skådespelaren som vårdas av en ung sköterska i ett hus vid 
havet. Den ena talar oavbrutet, den andra tiger. Sakta men säkert blir 
banden mellan dem alltmer intensiva, identiteterna löses upp. Man kan 
se den om och om igen, inte bara för det dramatiska kammarspelet 
med Liv Ullmann och Bibi Andersson, utan också för estetiken. 
Sextiotalet har aldrig varit snyggare och coolare än i ”Persona”.

Till och med den 6 december nominerar DN Kultur 150 kulturhän-
delser sedan tidningen grundades. Sedan startar omröstningen om de 
10 viktigaste. Du hittar alla på dn.se/150listan. Var med! “



DN 22 nov 2014:
“Världsundergångens färgstarke 
ombudsman

På måndag kan historikern Håkan Håkansson få Augustpriset i 
fackboksklassen för sin stormaktsstudie ”Vid tidens ände”. 
Sverker Sörlin läser en bejakande och hisnande bok om den 
outgrundliga barocken.

Håkan Håkansson
”Vid tidens ände.
Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess 
yttersta rand” Makadam

Johannes Bureus var en polyhistor av det slag som barocken älskade. 
Han lärde sig hebreiska själv, hanterade en smula finska, förutom 
förstås grekiska och latin, formade den svenska grammatiken och 
skapade det första runalfabetet. Han var målare, xylograf, urmakare, 
skald och släktforskare. Dessutom riksbibliotekarie, landets förste 
riksantikvarie, lärare och vän till Gustav II Adolf samt upptagen med 
esoteriska spekulationer, som gav honom själv en mer central plats i 
den bibliska apokalypsen än kungen.

En man med ”allehanda fantasier”, skrev Nils Ahnlund. ”Måttlöst 
subjektiv” men också ett religiöst ”geni”, skrev Henrik Sandblad. 
Bilden utgick från ett modernt 1900-tal. Den stora bågen genom 
barocken var det naturvetenskapliga framstegets som skulle blomstra 
under upplysningen. Religionen var kvardröjande bråte. Senare tiders 
forskning har däremot uppvärderat de vittfamnande mångsysslarna. De 
var spekulativa, men också goda empiriker.

När man läser lundadocenten Håkan Håkanssons Bureusporträtt vet 
man inte längre riktigt vad man ska tro. Johan Bure, som han hette till 
vardags, forskade visserligen, nästan som vi, samlade, tolkade, grans
kade, främst bibelöversättningen.

Men i grunden vägleds Håkansson av en annan övertygelse: att 1600-
talet var helt annorlunda än vår tid, så annorlunda att det strängt taget 
inte går att förstå. Och lika outgrundlig är Bure. På sätt och vis även 
boken, som varken är biografi eller tidsskildring utan en alltomfattande 
vidvinkelbild av stormaktstidens egendomligheter.

Bure blev världsundergångens svenske ombudsman. Han verkar inte 
ha haft något val. I december 1613, tidigt på morgonen i Stora Tuna i 
Dalarna, ljuder Guds röst i hans öron, på latin: ”Täpp nu igen 
rännilarna, min pilt, ty ängarna äro vattnade.” Den fyrtiofemårige Bure 
är övertygad om att han tilldelats Guds uppdrag att uttolka världens 
öden och genom att betrakta orden som ett kronogram – ett förborgat 
besked om tidens skickelser – kan han utläsa att tusenårsriket skulle 
börja 1647.

Behållningen, förutom att detta är ganska fantastiskt att läsa, är 
egentligen de följande utvikningarna om de många figurer nere i 
Europa som framträder med liknande uppenbarelser. Giovanni da 
Correggio exempelvis, en ädling som red in i Rom 1484 klädd i hög 
hatt och slående med en käpp på ett kranium. Så följer ett stycke om 
ärkeänglar, där även matematikern Girolamo Cardano, kardanaxelns 
uppfinnare, skymtar.

Att Bure också var en ängel kunde han själv räkna ut med hjälp av 
just lite matematik som knöt samman tidpunkten för kristnandet av 
Rom och året för hans egen födelse. Det hela byggde på en fantasirik 
läsning av Uppenbarelseboken, vars verser är insprängda som ett slags 
vinjetter mellan Håkanssons sju (givetvis, talmystikens goda siffra) 



kapitel. Änglarna ska stöta i basuner och gjuta ut sju vredesskålar på 
jorden, men när man läser om det hos Håkansson låter det nästan 
hemtrevligt, som en förestående gårdsfest i Uppsala.

Likt många andra förundrades Bure över kyrkoherdedottern Margareta 
i Kumla som dagen före julafton 1627 fick se en vitskimrande fågel 
komma till prästgården genom mörkret. I nio månader fortsatte hennes 
syner och demonskildringar. Under den tiden kapsejsade skeppet 
”Vasa” i Stockholm. Kungen och biskoparna var upprörda. Bure 
däremot var övertygad om att det var Guds änglar som talade genom 
Margaretas mun. Efter detta förser oss Håkansson med en omfattande 
redogörelse för tidens religiösa vansinne: danssjuka, 
tungomålstalande, barn i mängd som hostar upp krukskärvor ur magen 
när de får komma till en erfaren exorcist.

I dessa avsnitt, gränslöst associativa, är Håkansson som bäst. Han 
flätar samman livfulla tidsbilder med den moderna historiska och 
psykologiska forskningens tolkningar. Litet i förbigående noterar han 
att det var överheten som hyste skepsis inför undergångens 
självutnämnda profeter och att många av rösterna kom nedifrån, från 
folket eller att de var kvinnor och just därför särskilt föraktade. Men 
det är bara i förbigående. För några årtionden sedan var detta en av de 
centrala tolkningsramarna kring tusenårsrikets lockelser i denna de 
stora krigens, hungersnödens och pesternas tid. Håkansson engagerar 
sig inte på allvar i teorier, går liksom bara vidare i sitt berättande.

För det finns fler fascinerande ting att rapportera om, nya järtecken, 
statistik över trettioåriga krigets truppförflyttningar och bruk av kött 
och öl och horor. Kungen dör, Bures hustru dör också precis när 
drottning Kristina döpts i Slottskyrkan. Även Bures nya hustru dör 
från honom, trots att Bure är 48 år äldre, och i slutet av boken dör Bure 
också själv och vi har varit med om en rätt så hisnande färd genom den 
svenska stormaktstiden.

Hisnande inte minst för att den följer källorna så nära. Det är 
dokumenten som talar. När Bure reser i landet hör vi kylan smälla och 
tjuta i träden i Norrland och får se andedräkten ”klimpa” till kristaller i 
ansiktshåren. När han kommer hem efter en antikvitetsresa på elva 
månader har dottern Malin lärt sig läsa i bok.

Kanske behöver historia inte vara så mycket mer. Vi flyttas som det 
heter till en annan tid. Men om man frågar sig vad humanistisk 
forskning har för mening kan man också göra andra reflektioner. Vad 
betyder alltsammans? Var dessa människor verkligen bara annorlunda 
än vi? Vad kommer framtiden att säga om den amerikanske president 
som ansåg sig ha bevis för massförstörelsevapen i Irak och lät sin 
utrikesminister visa några suddiga bilder som bevis? Vad kommer man 
att säga om de massmedier som trodde på det? Om nyhetsuppläsarna i 
nordkoreansk television? Om rovdjuren i IS? Eller om Sture Bergwalls 
terapeuter på Säter? De tror alla på något. Är de bara ”annorlunda än 
vi”?

Detta är en bejakande bok, bitvis bländande. Den sväljer allt med 
oerhörd aptit. Finns det två ord för samma sak måste båda användas. 
Kan man säga ”kioskvältare” och ”Errol Flynn-mustasch” i en 
skildring av svensk stormaktstid så är man väl tvungen, gissar jag. Vi 
inbjuds att ta dessa hemska drömda världar på allvar, ändå känner jag 
inte alltid allvaret.

Sverker Sörlin litteratur@dn.se “
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DN 23 nov 2014:

“ Pr-knep i statens tjänst

Vad är det som styr svenska myndigheters kommunikation? Kring den 
frågan kretsar medieforskarna Josef Pallas och Magnus Fredrikssons 
pågående projekt ”Med löpsedeln som uppdrag”.

I sin senaste studie konstaterar forskarduon att medialiseringen har satt 
djupa spår i svensk byråkrati. Statliga verk gör mediernas logik till sin 
egen och lånar deras dramaturgi.

De omger sig med pr-konsulter och befolkar sina korridorer med ett 
alltmer självständigt skrå av kommunikatörer. Med förväntningen, 
förstås, att det ska leda till något positivt för myndigheten. För 
exempelvis Fortifikationsverket gäller det ”att synas”, heter det i ett 
styrdokument.

Att ”förmedla Kriminalvårdens budskap” är också ett sådant, aningens 
luddigt mål.

När managementfilosofier om budskap och varumärken tillåts vägleda 
myndigheterna går de ofta vilse. Idén att de anställda ska sjunga i kör 
och noga följa kommunikationsdirigentens taktpinne kolliderar med 
meddelarfriheten.

P1-programmet ”Medierna” visade nyligen hur snett det gick när 
Läkemedelsverkets ledning ville ha monopol på presskontakterna. En 
tyst och skräckslagen personal blev resultatet.

Pallas och Fredriksson sorterar de statliga verkens motiv i tre 
huvudkategorier. Upplysning och synlighet är två förhållandevis 
okomplicerade principer. Likväl går de att ifrågasätta: Hur många 
skattekronor är det egentligen värt att Fortifikationsverket får ”synas”?

En tredje princip som styr är enligt forskarna autonomi, och här lär det 
finnas skäl att vara mer vaksam som mediekonsument.

Medialisering innebär nämligen inte nödvändigtvis att bara 
journalisterna får större makt. I mediernas domstol kallas 
tjänstemännen ofta in som expertvittnen. Statliga verk antas inte minst 
stå över de folkvaldas partiegoism och företagens vinsthunger.

Men även inom byråkratin finns egennyttan: fetare budget och finare 
uppgifter, till exempel. Larm och utspel i pressen styrs därför inte bara 
av ädla tjänstemannaideal. Ett mål kan vara att sätta tryck på politiker 
eller motverka förändring, skriver forskarna.

Mediernas dramaturgi kan i sig ge tjänstemännen större inflytande 
över dagordningen. Men när myndigheterna låter idéer om 
”varumärken” styra förstärks deras drag av särintresse. Det är en av 
medialiseringens paradoxer.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se “
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DN 23 nov 2014:
“ Japan har den vassaste tomten

Tomtar från hela världen samlades på lördagen i Gällivare för att 
göra upp i Santa winter games 2014. Japan tog hem segern, men 
för den svenske tomten gick det sämre.

Åtta tomtar från bland annat Australien, Frankrike och Tyskland 
utmanade varandra i fyra olika grenar; renridning, paketstapling, 
grötätning och dessutom en triathlon på skidor, spark och släde.

Segrare blev Japans Santa Yamashita, med Hong Kong och Australien 
som tvåa respektive trea. Den svenske deltagaren ”Möretomten” 
hamnade dock längre ned i resultatlistan.

– Han fick inte tekniken att fungera den här gången, säger Eva Olsson, 
vd för Visit Gellivare Lapland som organiserar tomtespelen.

Skidåkningen beredde flera av tomtarna trubbel, och momentet där 
man skulle rida på en mekanisk ren gick inte heller något vidare.

– Vi trodde de skulle vara bra på det, men en del ramlade av nästan 
innan de kommit på.

Alla var heller inte klädda för svensk kyla – Australiens tomte kom i 
kortbyxor trots att temperaturen visade tio minusgrader.

– Vi fick hjälpa honom att få på sig lite kläder innan vi kunde börja. 
Han hade ingen aning om hur tävlingarna skulle gå till, så nu är han 
jättelycklig över sin tredjeplats.

Daniel Martinsson/Tt “

DN 23 nov 2014:
“ Åsa Beckman: Frågan är om vi inte alltid 
längtar efter att kropp och hjärna blir ett

Så hamnade också jag där till slut: på en yogamatta. Jag som aldrig ens 
har fått ihop min ganska långa kropp till en sådan där liten rund boll 
som kan slå kullerbyttor. Efter att ha smygtränat på ”kobran” och 
”halvmånen” och ”hunden” i en bok gick jag i somras på mitt första 
yogapass. Huset var underskönt och hade stora fönster mot ett blått 
hav, på innergården växte lavendel och i en liten fontän porlade 
vatten.

När vi vilade på våra mattor sa läraren med sin amerikanska accent: 
”Nu behöver kroppen inte vara rädd längre.”

Orden träffade mig sådär som folk säger att de kan göra när man blir 
frälst. Jag höll nästan på att börja gråta. Jag kände hur trött kroppen 
var, inte bara efter arbetsåret utan också efter ett något sånär långt liv, 
kanske inte direkt rädd, men ansträngd och pressad och alltid redo att 
prestera.

Kroppen och jag var ett. Borta – nåja, i alla fall nästan – var det där 
gamla glappet mellan hjärna och kropp som filosofer lurat över sedan 
antiken, även om man då snarare talade om kropp och själ. Det där 
glappet som vi människor inte upplevde under våra första år. När vi 
plaskade runt i galonisar och skotskrutiga gummistövlar och lekte i 
vidsträckta vattenpölar. När vi ännu var ett människopaket. Därefter 
började glappet vidga sig och vi började tala om oss själva som ”jag 
och min kropp”.



Frågan är om vi inte alltid längtar tillbaka till den självklara helheten. 
Jag hörde en gång att Babben Larsson brukade köra en sorts stå upp-
föreläsning om kroppen när hon åkte runt på konferenser och kick 
offer. När hon kom till meningen ”Och kroppen. Den är så lojaaal” 
började tårarna rinna nedför kinderna på den välklädda publiken trots 
att många av dem säkert både sprang halvmaror och tränade cross fit.

Folk kom fram efteråt och sa att de känt en så stor och obestämd sorg.

I våras gav författaren Anna-Karin Palm ut novellsamlingen 
”Jaktlycka” där tio berättelser kretsar runt tio kvinnors förhållande till 
sina kroppar. En novell handlar om Signe som läser litteraturvetenskap 
och har skrivambitioner. Nu tror hon att hon är gravid och på ett 
nattöppet fik sitter hon och talar med Johannes, som i så fall är pappan. 
Han är sådär ansträngt intellektuell och lite lagom nervärderande som 
han alltid tycks vara. Och just där under lysrören, när kroppen plötsligt 
blir påtaglig, förstår Signe att hon egentligen alltid förbisett den. Hon 
inser att hon aldrig tillräckligt skyddat sin kropp, tagit hand om den 
och värnat om den.

Det är fint skildrat. Palm visar hur personerna på små och stora sätt far 
illa för att de inte på riktigt räknat in kroppen i sitt jag.

Samtidigt skildrar ”Jaktlycka” en hoppfull utveckling. I den allra 
sista novellen har en äldre kvinna sex med sin man på hans 90-årsdag. 
”Jag ska inte tänka nu, bara vara i detta som händer”, säger hon. Trots 
att huden blir rynkigare och fårorna djupare så tycks bokens äldre 
kvinnor äntligen uppleva att deras kropp och hjärna blivit ett.

Kanske har de helt enkelt äntligen förstått att kroppen är vår enda 
farkost.
Åsa Beckman asa.beckman@dn.se “

DN 23 nov 2014:
“ Simon Singh säger sanningen om 
Simpsons

”Simpsons” innehåller mängder av skämt som det krävs djupa 
kunskaper i matematik för att förstå. I sin nya bok utreder 
författaren Simon Singh sambandet mellan matematik, humor och 
världens mest framgångsrika tecknade tvserie.

Homer Simpson är desperat. Hans hemska svägerskor Patty och Selma 
ringer på dörren, barnen Bart och Lisa har redan lagt beslag på 
gömstället i garderoben och hundarna det under mattan. Bakom 
bokhyllan hittar han till slut något som verkar vara en portal till en 
annan värld.

Det är precis vad det är. På andra sidan kommer Homer ut i en ny 
dimension: den tredje. I stället för att vara en tvådimensionell figur i en 
tecknad film är han plötsligt en tredimensionell datoranimation. ”Vad 
är det som händer”, undrar han. ”Jag har blivit så bullig. Magen sticker 
ut långt framför mig.”

När ”Homer3”, sista delen i avsnittet ”Treehouse of Horror VI”, 
sändes 1995 var det den mest avancerade animerade filmsnutt som 
någonsin hade visats på tv. Avsnittet är också författaren Simon Singhs 
absoluta favorit från tv-serien ”Simpsons”.

– Det är så mycket matematik i den: Eulers identitet, Fermats stora 
sats, P eller NP, hänvisningar till Ascii-kod, den så kallade Utah-
tekannan, som är ett sätt att modellera saker i tre dimensioner … De 
har klämt in så enormt mycket matematik under de där sex eller sju 
minuterna, säger han.
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Matematiken dyker upp som ekvationer på himlen eller märkliga 
föremål som Homer stöter på i den tredimensionella världen. Eulers 
identitet, eiπ = -1, brukar kallas för världens vackraste matematiska 
formel, och är ett samband mellan talet e som kan beskriva 
exponentiell tillväxt, talet i som är roten ur minus ett, talet π som 
behövs för att beräkna cirklars omkrets och area, och minus ett. 
Fermats stora sats ligger Simon Singh extra varmt om hjärtat eftersom 
han skrivit en hel bok om den. P och NP handlar om problem som är 
lätta och svåra att lösa, och Ascii är en kod som datorer använder för 
att översätta bokstäver och skiljetecken till tal. Utah-tekannan är ett 
internskämt bland utvecklare av datorgrafik. Den första datorbilden av 
en tekanna skapades av forskaren Martin Newell vid universitetet i 
Utah 1975, och sedan dess används kannan som standardobjekt i 
program för tredimensionell grafik.

Matematiska skämt, som förmodligen är helt obegripliga för de allra 
flesta tittare, har funnits i ”Simpsons” ända sedan tv-serien startade i 
slutet av 1980-talet. Första gången Simon Singh upptäckte det var för 
tio är sedan när han satt hemma och tittade på avsnittet ”The wizard of 
Evergreen terrace”. I den vill Homer göra något meningsfullt av sitt liv 
och försöker sig på att bli uppfinnare.

– Det fanns en svart tavla med formler i bakgrunden. Jag har 
doktorerat i partikelfysik, och såg att Homer hade försökt förutsäga 
massan hos Higgspartikeln, att han hade en lösning på Fermats stora 
sats som inte är möjlig, att han hade formeln för universums densitet, 
och undersökte topologi med hjälp av en flottyrmunk, säger han.

Simon Singh undrade hur alla dessa avancerade formler hade hittat in 
i showen. Han kontaktade manusförfattaren David X Cohen och fick 
veta att han och flera av de andra författarna bakom ”Simpsons” är 
matematiker som gärna smyger in nördiga matematikskämt så ofta de 
kan.

Nu har Simon Singh skrivit en bok om matematiken i tv-serien.

– ”Simpsons” är en fantastisk show, men i boken använder jag den 
som plattform för att diskutera matematik. Det är verkligen bra att ha 
Homer och Lisa som kan hålla dig i handen och förklara, säger han.

Simon Singh hoppas att boken kan få människor som undvikit 
matematik att förstå hur viktigt ämnet är.

– Folk kan se att vi just har landat en sond på en komet och tänka att 
det är fysik och astronomi. De kan se utvecklingen av vaccin mot 
ebola och tänka att det är biologi och medicin. Matematiken är 
däremot väldigt svår att upptäcka. Men det krävs matematik för att ta 
reda på hur ett virus sprids, och det krävdes matematiker för att 
beräkna rymdsonden Rosettas bana, säger han.

Mer abstrakta matematiska problem kallar han för matematikens 
symfonier.

– Det finns ingen mening med en symfoni, och stor litteratur och poesi 
kan inte bota cancer eller utrota svälten i världen. Men de är alla stora 
mänskliga bedrifter, säger han.

Ändå är många rädda för matematik.

– Människor älskar att titta på bilder av universum, och de älskar att 
titta på bilder av dna-spiraler. Men matematik skrämmer verkligen 
många människor, säger Simon Singh.

Han är kritisk till att matematikundervisningen inte utmanar eleverna 
tillräckligt och visar vad matematik kan vara.



– Här i England får 15-åringar läsa Shakespeare och få en glimt av vad 
stor litteratur är. Men på mattelektionerna håller de fortfarande på med 
grunderna, med grammatiken, och det är ganska trist. Då är det svårt 
att inse hur matematik någonsin kan bli intressant, säger han.

För Simon Singh som är fysiker har matematik framför allt varit ett 
verktyg för att göra fysik. Men som författare av flera böcker om olika 
typer av matematik – ”Fermats gåta”, ”Kodboken” och den nya boken 
om "Simpsons" – har han lärt sig att uppskatta ämnet för dess egen 
skull.

– Jag har skrivit mycket om matematik genom åren, och jag har 
kommit att älska det. Men fysiken är fortfarande min största kärlek, 
säger han.

Simon Singh har frågat alla matematikerna på ”Simpsons” om varför 
de tror att de har lyckats så väl som komediförfattare. Alla har sina 
egna teorier. Någon menar att de som matematiker älskar logik, och 
också att tänja på logiken och bryta mot den, och att det ologiska ofta 
kan bli roligt.

En annan talar om att en tecknad serie, där författarna kan styra 
allting utan att behöva ta hänsyn till några skådespelare, på många sätt 
påminner om ren matematik.

– Jag tror att ett av de viktigaste skälen till att matematiker kan vara så 
roliga är att de tänker annorlunda och ser på världen annorlunda. När 
någon har en annorlunda syn på världen, oavsett om det beror på att 
hon är uppvuxen någon annanstans, har fått en annan uppfostran eller 
något annat, då kan vem som helst tycka att det är roligt, säger Simon 
Singh.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se

Fakta. Simon Singh

Brittisk populärvetenskaplig författare och doktor i partikelfysik.

Har skrivit böckerna ”Fermats gåta. Så löstes världens svåraste 
matematiska problem”, ”Kodboken. Konsten att skapa sekretess – 
från det gamla Egypten till kvantkryptering”, ”Big bang: allt du 
behöver veta om universums uppkomst – och lite till”, ”Salvekvick 
och kvacksalveri, alternativmedicinen under luppen” (med 
Edzard Ernst) och ”Räkna med Simpsons!”.

Fakta. Fermats stora sats

År 1637 skrev den franske matematikern Pierre de Fermat i 
marginalen till en bok att han hade lyckats bevisa att ekvationen xn + 
yn = zn inte har någon lösning där x, y och z alla är positiva heltal om 
n är större än 2, men att marginalen är alltför trång för att beviset 
skulle få plats att skrivas ned.

Beviset gäckade sedan matematiker i mer än 350 år. Först 1995 
lyckades britten Andrew Wiles bevisa att det stämmer. Bedriften 
beskrivs i Simon Singhs första bok.

I ”Homer3” syns ekvationen 178212 + 184112 = 192212 på himlen, 
och i ”The wizard of Evergreen terrace” har Homer skrivit 398712 + 
436512 = 447212 på svarta tavlan.

Båda ekvationerna borde vara omöjliga enligt Fermats stora sats, men 
fungerar om du slår in dem på en vanlig miniräknare.
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Men en räknare som kan visa fler decimaler visar att lösningarna inte 
riktigt stämmer och att Fermat hade rätt.

Test. Förstår du skämten?

Tentauppgifter från boken ”Räkna med Simpsons!”. Om du 
skrattar eller stönar åt skämten får du poäng.

1 Vad sa siffran 0 till siffran 8?
Svar: Snyggt skärp!
2 poäng
2 Vilka 10 sorts människor finns det i världen?
Svar: De som förstår binära tal och de som inte gör det.
1 poäng
3 Hur stor är volymen på en pizza som har tjockleken a och radien 
z?
Svar: pi × z × z × a
3 poäng
4 Vad står ”B” för i Benoît B Mandelbrot?
Svar: Benoît B Mandelbrot.
4 poäng
5 Om Teletubbies är en produkt av tid och pengar följer:
Teletubbies = tid × pengar
Men tid = pengar:
⇒ teletubbies =  pengar ×pengar
⇒ teletubbies = pengar2
Pengar är roten till ondska:
pengar = √ondska
pengar2 = ondska
⇒ teletubbies = ondska
4 poäng “

DN 23 nov 2014:

“ Antikexperten: Jag har lärt mig genom att 
köpa

Antikexperten Karin Laserow tvekar inte när hon får frågan om 
det fortfarande går att fynda på loppisar och auktioner.

– Ja, det är klart att man kan, säger hon.

Karin Laserow driver sin verksamhet Laserow Antiques & Interior 
med sin dotter Lisa med butiker i skånska Vollsjö och New York. 
Under hösten syns hon också som expert i tv-programmet ”Bytt är 
bytt” där de tävlande ska försöka välja ut det värdefullaste av en 
samling föremål.

Man kan klara sig bra genom att ha tur. Men det är säkrare att känna 
till det område man intresserar sig för.

Karin Laserow är självlärd, men har hunnit syssla med antikviteter i 
många år. Att skaffa sig kunskap på egen hand tycker hon är lättare nu 
än tidigare.

– Människor är väldigt uppdaterade eftersom det går att söka vilken 
information som helst på internet. Jag har lärt mig genom att köpa och 
undersöka sakerna, säger hon.

I butiker och på loppis kan man ta sig en rejäl titt på det man vill köpa. 
Så är det inte när man köper på internet. Även om säljaren redovisar 
eventuella skavanker i text och bild är det ändå inte samma sak.



– Man bygger upp en egen bild av föremålet på datorskärmen och det 
kan vara svårt att se skador och sådant, säger Karin Laserow.

Det är lätt att fynda på andrahandsmarknaden eftersom de flesta 
begagnade saker är billigare än när de var nya.

– Sätter man priset i relation till nyproduktion går det absolut att 
fynda. På loppisar kan man till exempel hitta många inredningssaker, 
säger hon.

Karin Laserow anser också att det fortfarande är möjligt att göra de där 
riktiga klippen när man köper något för spottstyver och det visar sig 
vara värt en rejäl slant. Ibland beror det på tur och ibland på 
skicklighet.

– Kunskap är och förblir en stor tillgång, säger Karin Laserow.

När hon får frågan om vilket som är hennes eget bästa fynd lyfter hon 
fram värdet av att trivas med det man köpt och att vilja ha det kvar.

– Det man lever länge med, därför är mina vackra ljusstakar mitt bästa 
köp.

Maria Crofts maria.crofts@dn.se “

DN 23 nov 2014:
“ Öppen danshistoria. Margaretha Åsberg 
prövar nya vägar

Dans
”Koreografiska fragment – öppen arbetsredovisning”

Koreograf: Margaretha Åsberg. Med: Weld company 2014 – Anna 
Westberg, Elias Girod, Per Sacklén, Caroline Byström, Pavle Heidler, 
Josefine Larson Olin. Scen: Weld,Stockholm

Sex dansare rullar långsamt fram över golvet på Weld under gillande 
överinseende av en av den svenska dansens största ikoner, Margaretha 
Åsberg. ”Igen” ber hon stillsamt, påminner om andningens fundament, 
medan höstens medlemmar i Weld company lyssnar och återintar sina 
positioner.

Det ser inte mycket ut för världen, inte heller när dansarna senare går 
över golvet, sedan baklänges, stannar upp, liksom tvagar händerna etc.

Så är det ingen föreställning utan ”Koreografiska fragment – öppen 
arbetsredovisning”. Som avslutas med att dansarna gravitetiskt vandrar 
över golvet, med tyngdpunkt i bakre foten. Filosofiskt uttryckt med 
ena benet förankrat i historien, inspirerade av dynamiken hos 
fornegyptiska statyer och figuriner. Något av ett Åsbergskt signum.

Idén bakom Weld company, som konstnärliga ledaren Anna Koch 
initierade förra hösten, är ett förslag till ”hur man kan återupptäcka 
och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar”. Enkelt uttryckt 
vänder man upp och ned på sedvanligt arbetssätt, genom att först 
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skapa ett kompani – och sedan välja ut koreografer som under ett fåtal 
veckor får arbeta med kompaniet. Och allt sker här och nu, inom en 
konstart där vägen från idé till färdig föreställning annars gärna är 
oändligt, kvävande lång.

Men det handlar inte enbart 2000-talets trendiga fokus på ”processer”, 
där gärna en liten men avgörande sak hamnar i bakgrunden: publiken. 
Weld companys mål är även att presentera färdiga verk. Som Rebecka 
Stillman gjorde häromveckan. Framåt jul är det tyske koreografen 
Julian Webers tur.

Projektets ledord är ”No talks, no props”, vilket även är titeln på den 
nyutkomna boken om fjolårets Weld company. På bloggen 
company.weld.se kan den som önskar följa verksamheten med lupp. 
Transparens är vitalt. Den öppna kommunikationen avgörande.

Flertalet av det dryga tiotal koreografer som jobbat med Weld är i 
början av sitt skapande. Men liksom med Efva Lilja i fjol, är kvällen 
med Margaretha Åsberg ett unikt tillfälle att förmedla den annars så 
svårfångade danshistorien till nya generationer. Kvällens ”fragment” 
är framarbetade under ynka fyra dagar och just fragment. Likväl 
lågmält tankeväckande, insiktsfullt spännande, särskilt som det är 75-
åriga legendaren Margaretha Åsberg som står för 
kunskapsöverföringen, som i sin tur bär med sin mentor in i rummet, 
ikonen Birgit Åkesson.

Delvis kan Weld Company kännas inåtvänt, rent av introvert, men när 
Margaretha Åsberg ger publiken nycklar till sitt konstnärskap, ja, då 
ser och lyssnar jag med spänning. En fascinerande glimt levande 
danshistoria.

Örjan Abrahamsson musik@dn.se “

DN 23 nov 2014:

“ Det kan bli dyrt att inte lägga pengar på 
språk

Vad kallar man Monty Pythons crunchy frog på svenska? Det tog 
översättaren Monica Scheer en stund att komma på svaret: 
knapergroda.

Monica Scheer började för femtio år sedan arbeta som fast anställd 
undertextare vid Sveriges television med översättning från engelska, 
franska, italienska och senare även ryska. Jag mötte henne i torsdags 
på en tolk- och översättarkonferens i Europahuset i Stockholm. 
Hennes föredrag om undertextning lockade till många skratt. 
Översättningarna av Monty Python är lika galna som de brittiska 
komikernas original.

För översättningen av ett halvtimmes program fick Monica Scheer två 
veckor på sig. Många i publiken suckade. Här satt undertextare som i 
dag får en dag för att översätta 30 minuter. Och då vet de dessutom att 
ingen troligtvis kommer att språkgranska texten efter dem. På Monica 
Scheers tid fanns en hel stab av kontrollanter som tog vid efter henne, 
för tv-tittarens skull.

Vad får språk kosta? Den senaste tiden har språk och budget varit 
nyhetsmaterial. Det har handlat om svenskundervisningen i utlandet 
och Terminologicentrum, bolaget som underhåller vår terminologiska 
infrastruktur. Två språkverksamheter som i framtiden inte ska få 
statliga bidrag.
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Med rätta kritiseras regeringen för trångsynthet. Men den är inte 
ensam om att missa att språktjänster måste få kosta. Det finns fler sätt 
att vara dumsnål med utgifter för språkarbete.

Därför kom det som en befrielse när utrikesdepartementets Timothy 
Chamberlain på samma konferens berättade att UD numera betalar en 
hög och fast avgift till översättare. Det behöver inte bli dyrare för det, 
menar Timothy Chamberlain. Ersättningen till översättaren är 
nämligen inte den enda kostnaden för en översättning.

Om översättningen är billig men dålig behöver någon annan ta hand 
om texten och lägga tid på den. Och händer inte det så kommer en 
dålig text kanske kosta ännu mer, genom sämre kommunikation och 
ett sämre fungerande samhälle. De senare kostnaderna blundar man 
dock lätt för, eftersom de inte syns i den egna budgeten.

Sensmoralen är alltså att det är värt att lägga tid och pengar på språk. 
Språkarbete kostar och då är det vettigt att betala så att det syns.

Patrik Hadenius “

DN 24 nov 2014:

“ Visselblåsaren trädde fram. Brevet var 
rena dynamiten på DN:s redaktion då det 
damp ned

”Jag heter Ingvar Bratt och jag lämnade för ett år sedan ut de 
dokument som visar Bofors vapensmuggling till Dubai och Bahrain”. 
Så börjar ett brev som nådde Dagens Nyheter tisdagen den 21 maj 
1985. Brevets innehåll var rena dynamiten på redaktionen då det damp 
ned.

Bofors stod i nyhetsrapporterings absoluta centrum med anledning av 
en polisanmälan ett år tidigare där företaget uppgavs ägna sig åt 
olagliga vapenaffärer.

Formellt hade anmälan mot den svenska vapenfabriken lämnats in 
våren 1984 av organisationen Svenska Freds. Men bakom uppgifterna 
visade sig nu en ingenjör på Bofors bosatt i Karlskoga stå. När Ingvar 
Bratt för första gången träder fram och avslöjar sin identitet i Dagens 
Nyheter gör han det med förklaringen att ”det är min plikt att anmäla 
ett brott”.

Boforsingenjörens visselblåsning fick konsekvenser på flera plan. 
Den svenska vapensmedjans smuggelaffärer kom att prägla större 
delen av 1980-talet och skandalens efterdyningar påverkade svenska 
och internationella toppolitiker och företagsledare för lång tid 
framöver.



Mitt i all Boforsturbulens inträffar mordet på statsministern Olof 
Palme, och knappt ett år senare, i januari 1987, faller 
krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Algernon ned framför ett tåg i 
Stockholms tunnelbana och omkommer.

Carl-Fredrik Algernon hade kort före olyckan haft ett möte med 
Anders Carlberg, Nobel Industriers koncernchef. Nobel Industrier 
ägde Bofors.

Under mötet hade Algernon fått veta att en intern undersökning visat 
att det förekommit smuggling. Carl-Fredrik var en nyckelperson i 
utredningen av Boforsaffären och misstankar uppstod därför att han 
blivit knuffad framför t-banetåget.

De olagliga smuggelaffärerna följdes påsken 1987 av radions 
Ekoredaktions avslöjande att Bofors mutat sig till en 
mångmiljardorder på kanoner till Indien.

Indiens dåvarande premiärminister Rajiv Gandhis trovärdighet blev 
starkt ifrågasatt då det utlovats en ”ren” vapenaffär utan mellanhänder.

Även i dag ifrågasätts den svenska vapenhandeln med olika regimer 
och länder. Ett aktuellt exempel är Sveriges Radios avslöjande att den 
svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största 
hemlighet hade planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga avancerad 
vapenfabrik.

Ett annat är Sveriges Televisions uppgifter att samma FOI samarbetade 
med Kina om en programvara som kan användas för 

massförstörelsevapen – trots EU:s vapenembargo mot diktaturen. 
Samarbetet med Kina försökte FOI lösa med ett bulvanliknande 
upplägg med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och en kinesisk 
partner.

Men försvarsindustrins kreativitet att gå förbi hinder är inget unikt.

Vapensmugglingen av Robot 70 till Dubai och Bahrain gick via 
Singapore enligt de dokument som Ingvar Bratt lämnat in till polisen. 
”Hur jag kommit över dokumenten varken får eller vill jag berätta 
om”, skriver han i brevet till DN.

Boforsingenjörens avslöjande innebar att Ingvar Bratt fick utstå 
mängder av hot och trakasserier från före detta arbetskamrater. Mer 
eller mindre ett helt samhälle vände sig emot honom.

Till sist kände familjen sig tvungen att flytta från sin hemstad 
Karlskoga och bosätta sig på hemlig ort.

Den 22 december 1989 dömdes de tre Boforsdirektörerna Martin 
Ardbo, Lennart Pålsson och Henrik Ekblom till villkorlig dom för 
varusmuggling av Stockholms tingsrätt. Nobel Industrier som ägde 
Bofors dömdes att betala elva miljoner kronor i böter för att ha 
exporterat vapen olagligt.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se “
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DN 24 nov 2014:

“ Nya kartor hjälper dig välja operatör

Den 1 januari presenteras nya tydligare täckningskartor som ska 
göra det lättare för konsumenterna att jämföra mobil
operatörerna.

DN har tidigare i flera artiklar granskat mobilföretagens bristfälliga 
täckningskartor, som visar var mobiltelefoner och mobila bredband går 
att använda. Artiklarna fick dåvarande IT-ministern Anna-Karin Hatt 
(C) att ge Post- och telestyrelsen, PTS, och Konsumentverket i  
uppdrag att se över informationen i täckningskartorna.

Konsumentverket har tecknat en branschöverenskommelse med 
operatörerna med egna nät – Telia Sonera, Telenor, Tele 2, Tre och Net 
1 – om hur kartorna ska se ut.

För att de olika operatörernas täckning över landet ska bli lättare att 
jämföra för konsumenterna ska bolagen se till att täckningskartorna 
beräknas enligt samma metoder, att de har samma färgsättning och 
informationstexter.

– Förhoppningsvis kan konsumenterna då tydligt kunna se vilken 
operatör som ger den största möjligheten för att till exempel strömma 
tv i sommarhuset, säger Jan Nyquist, chef för rättsenhet 1 på 
Konsumentverket som har tillsynsansvar för telekombranschen.

Den 1 januari 2015 ska de nya kartorna finnas på plats.

– Arbetet har gått mycket bra. Vi har inte några som helst farhågor om 
att vi inte ska komma i land med detta, säger Anna Wikström, chef för 
enheten för konsumenträttigheter på PTS.

Konsumentverket och mobilbranschen har i samråd med PTS också 
kommit överens om att införa tre nivåer av täckning på kartorna: 
bastäckning, god täckning och mycket god täckning. De olika nivåerna 
ska vara tydligt jämförbara för konsumenterna och även kunna 
kontrolleras med mätningar.

Samarbetet i branschen har gett resultat redan nu. Klagomålen till 
Telekområdgivarna gällande täckning för mobiltelefoni minskade 
under kvartalet juli–september med 50 procent jämfört med samma 
period 2013. Ärenden som gäller hastighet och täckning för mobilt 
bredband minskade med 60 respektive 70 procent under samma 
period.

– Vi tror att orsaken är att operatörerna tonat ned sin marknadsföring, 
säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna.

Svenskt kvalitetsindex senaste rapport för telekomområdet visar på att 
mobiltäckningen upplevs ha blivit bättre i Sverige.

Hans Arbman hans.arbman@dn.se “
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DN 24 nov 2014:

“ Han präglade vår bild av sekelskiftet

Litteratur • Hjalmar Söderberg: ”Den allvarsamma leken” • År 
1912

Bland de sparsmakade, skickligt berättade historier om människor i 
sekelskiftets Stockholm som Hjalmar Söderberg skrivit är ”Den 
allvarsamma leken” förmodligen den mest älskade. Lydia Stille, som 
är föremålet för den unge Arvids brinnande kärlek kommer att svika 
honom till förmån för en äldre, välbärgade man. Efter tio år träffas de 
igen och inleder då en allvarsam lek.

Hjalmar Söderbergs klara, melankoliska stil har präglat upplevelsen av 
det litterära sekelskiftet. Och Lydia Stille lever kvar i sinnena trots att 
det är över hundra år sedan hon anades innanför sitt fönster vid 
Johannes kyrka.

Till och med den 6 december nominerar DN Kultur 150 
kulturhändelser sedan tidningen grundades. Sedan startar 
omröstningen om de 10 viktigaste. Du hittar alla på dn.se/150listan. 
Var med! “

DN 24 nov 2014:

“ Sträng och artikelarvodet

Det var ett av de sista åren på 1960-talet och jag var purung redaktör 
på tidningen Arbetsmarknaden, som utgavs av AMS 
(arbetsmarknadsstyrelsen). Vi hade en debattsida som jag försökte få 
lite fart på. Jag lyckades utverka att vi skulle arvodera varje 
debattartikel med 500 kronor, ett för tiden hyfsat standardarvode. Det 
skulle gälla oavsett skribent – journalister, ombudsmän, direktörer 
eller politiker.

Till min glädje lyckades jag få finansminister Gunnar Sträng att skriva 
en artikel. Efter publiceringen blev jag uppringd av Bertil Rehnberg, 
överdirektören på AMS.

– Hörrudu den här artikeln av Sträng – får han betalt för den?

– Javisst, han får femhundra spänn. Som alla andra.

– Är inte det lite mycket? Räcker det inte med tvåhundrafemtio?

– Men vi har ju det här standardarvodet och …

– Vad tror du det här sänder för signaler till finansen? Att vi badar i 
pengar på AMS?

– Badar och badar, men …



– Hörrudu, nu säger vi trehundrafemtio kronor och därmed är den här 
diskussionen avslutad. Trevlig artikel, förresten.

Jag blev lite sur på Rehnberg som lagt sig i min ämbetsutövning som 
redaktör. Men jag gjorde en utanordning på 350 kronor till Gunnar 
Sträng, med adress i Gamla Stan.

Det här var en kall vinter och arbetslöshet hotade, särskilt i 
byggsektorn. Nu skulle Rehnberg och generaldirektören Bertil Olsson 
förhandla med Sträng om extra anslag för beredskapsarbeten i 
skogslänen. Jag stötte ihop med Rehnberg i trappan och frågade:

– Hörrudu, hur gick förhandlingen med Sträng? Han tyckte väl inte att 
vi badade i pengar?

Då smålog överdirektören. För mig var det här en stor upplevelse. Jag 
tyckte att jag liksom med mina fingertoppar hade snuddat vid Sveriges 
ekonomiska historia.

Fotnot. Bertil Rehnberg var en framgångssaga liknande Strängs, men 
mindre känd. Han kom från en sjubarnsfamilj i Hälsingland och blev 
efter folkskolan plankbärare på ett sågverk. Han pluggade privat och 
tog en socionomexamen. Började på AMS som arbetsförmedlare 1944 
och blev slutligen både överdirektör och generaldirektör.

Gösta Grassman “

DN 25 nov 2014: 

“ Facklor mot kåldolmar

För Sverigedemokraterna är kulturpolitikens uppgift att skapa en 
homogen nationell kultur. Hemslöjd och traditionellt hantverk är 
bra – samtidskonst dåligt.

Sveriges numera tredje största parti vill i grunden göra om landet. Det 
handlar om betydligt mer än att stoppa invandringen. I de motioner 
som SD lämnat in den här hösten blir planerna tydliga. Deras nya 
Sverige ska förverkligas inte minst genom att svensk kultur ska göras 
om till något annat än vad den nu är.

Flera hundra miljoner kronor vill SD omfördela från viss kultur till 
annan. Dagens kulturskapare och morgondagens ska backa. Men 
gårdagens kultur ska lyftas fram. Samtidskonst, samtidskonstnärer och 
konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer ska få mindre. Men 
hemslöjden ska få mer. Sverigedemokraterna vill sprida kunskap om 
gamla hantverksmetoder och traditionell svensk folkkonst. På det 
sättet tror de sig kunna skapa en enda homogen nationell kultur. Och 
stärka sammanhållningen i landet.

I deras tankemodell är kulturen alltså möjlig att ta kontroll över på 
politisk väg. Och slöjd och traditionellt hantverk tänker de sig vara 
något slags politiserad motsats till konst.

Fosterlandet håller på att gå under, det är Sverigedemokraternas 
nuvarande ledning övertygad om. Men landet kan räddas – med 
kulturpolitik. Den kultur som finns i dag ska bytas ut, så långt det går, 



med skattemedlens hjälp. Vikarierande partiledaren Mattias Karlsson 
skrev på Facebook efter EU-valet i maj: ”Den stora avgörande striden 
om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har 
gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas.”

I kulturkampen ingår att minska litteraturstödet och stödet till 
kulturtidskrifter. Dagens poeter ska få mindre pengar. Arkiv som 
förvarar gamla visor ska få mer. Förmodligen tänker sig SD att döda 
poeter inte protesterar. Så Cornelis, Fröding (åtalad för osedlighet på 
sin tid), och Dan Andersson (diktaren från en fattig finnbygd som 
knappast omslöts av folkgemenskapen) får bli symboler för nyäkta 
svenskhet.

Till förlorarna hör folkbildningen, som får hela 170 miljoner kronor 
mindre. Inga fler utbildningsplatser vid folkhögskolor. Och framför allt 
hårdare villkor för alla kulturintresserade ungdomar som går på 
journalistutbildningar, skrivarskolor, film- och teaterlinjer och vill lära 
sig tänka nytt, fritt och kanske rentav kritiskt. I motion 2014/15: 2903 
står det om hur kurserna ska granskas. Genom noggranna kontroller 
ska partiet rensa ut samhällssplittrande och mångkulturalistisk 
verksamhet från folkhögskolorna.

Hela utbildningsväsendet är egentligen i skottgluggen. Det stod klart 
redan i förra höstens motionsomgång att partiet vill skriva om 
läroplaner för skolan och förändra målformuleringar för 
kulturinstitutioner och sändningar i radio och tv.

Innehåll som SD anser stärka intern sammanhållning i landet och 
nationell gemenskap ska prioriteras. Vad man kallar 
”samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar 

och utanförskap” får inga bidrag. Stöd tas bort från den 
kulturverksamhet som SD anser förstärker kulturella, religiösa och 
identitetsmässiga skillnader mellan invånarna.

Smakpoliser för rätt och fel ska det alltså finnas gott om i SD:s 
Kultur-Sverige. 100 miljoner skattekronor vill partiet dela ut varje år 
till dem som bevarar och levandegör det SD anser är rätt sorts 
traditionellt svenskt kulturarv.

Nog borde detta vara en väckarklocka för alla de andra partierna. 
Något står på spel i kulturpolitiken nu, som handlar om friheten i våra 
tankar. Överallt där Sverigedemokraterna får chansen kommer de att 
plantera ut sin agenda på kommun-, landstings- eller riksnivå. Från 
styrelseplatser kan de försöka påverka chefstillsättningar, vilken 
personal som jobbar och vilka strategiska vägval som görs vid 
kulturinstitutionerna. Därmed riskeras inte bara käppar i hjulet för 
tydligt mångkulturella satsningar. Det finns ett mer försåtligt men 
mycket reellt hot: Svenskt kulturarv riskerar kidnappning för 
ideologiska och politiska syften.

Så det gäller att vara på sin vakt. Berättelserna om vårt arv ska förbli 
så komplexa, mångbottnade och ofta mångkulturella som de faktiskt 
är.

Nu närmar sig Karl XII:s dödsdag den 30 november – ett datum som 
blivit något av ett lackmustest för synen på svenskt kulturarv. På 
Historiska museet firar man på söndag Kåldolmens dag och Sveriges 
brokiga och mångfasetterade historia. Det bjuds på kaffe, kåldolmar 
och fri entré.



I Per Svenssons intressanta bok ”Vasakärven och järnröret: om den 
långa bruna skuggan från Lund” läser jag om hur 
Sverigedemokraternas innersta kärna, Jimmie Åkesson, Mattias 
Karlsson, Björn Söder och Richard Jomshof, när de tillsammans 
pluggade i Lund, återupptog ett annat firande av den 30 november, 
som varit särskilt omhuldat av nazister och högerextremister redan på 
1930-talet. De samlades i Lundagård för kransläggning och högstämd 
diktläsning i fackelsken. Som om det vore en viktig svensk tradition 
att hylla en av de galnaste regenterna i landets historia.

Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter.

Maja Hagerman “

DN 26 nov 2014: 

“ Förtjänar nog jobbet trots fel hudfärg

Ny chef för Radioteatern blir alltså Malin Axelsson från Ung scen öst, 
känt för den nyligen stoppade föreställningen ”Marken brinner”.

På SvD:s ledarblogg lyfter Sanna Rayman fram några uttalanden som 
Axelsson ska ha gjort i P1-satsningen ”Kulturvalet” i höstas. Då ansåg 
hon det vara ”ett väldigt problem” att så många kulturchefer var vita: 
”Upproret måste komma inifrån institutionerna och vissa måste 
faktiskt också kliva av sina chefsposter”, sa hon enligt Rayman.

Nu får den vita Axelsson ett av de tyngsta teaterchefsjobben. Raka 
motsatsen till att kliva av, kan man ju anse.

Men jag förstår henne. Hon tycker säkert att hon förtjänat jobbet, att 
hennes kompetens väger tyngre än hudfärgen. Och så fungerar ju vi 
människor, vi känner och accepterar våra egna bevekelsegrunder – 
men har så svårt att tillämpa samma generositet på andra.

Mina goda skäl är andras strukturer.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se
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DN 26 nov 2014:

”Röde Orm” håller ännu efter 70 år

“ Litteratur • Frans G Bengtsson: ”Röde Orm” • År 1941 –1945

För Frans G Bengtsson var det viktigt att historieskrivningen skulle 
vara litterär, bildande, underhållande och inte nödvändigtvis helt sann. 
”Röde Orm” är hans saga om den rödhårige bondsonen Orm, som efter 
ett fåfängt försvar av boskapen mot strandhuggande vikingar 
kidnappas av dessa. I två svindlande romaner (”Sjöfarare i västerled” 
och ”Hemma och i österled”) följer man Orms karriär som viking och 
storbonde. Frans G Bengtssons klassiska bildning, förtjusning i 
skrönor och respekt för den isländska sagoskatten har givit ”Röde 
Orm” en klassikerstatus som kommer att stå sig.

Till och med den 6 december nominerar DN Kultur 150 
kulturhändelser sedan tidningen grundades. Sedan startar 
omröstningen om de 10 viktigaste. Du hittar alla på dn.se/150listan. 
Var med! “

DN 26 nov 2014:

“ Hanna Fahl: Melodifestivalen är sång-
och- dansmännens ponnyland

Är det inte intressant hur Melodifestivalen är som ett eget litet 
universum, som My Little Pony-landet Equestria fast befolkat av 
pojkmansartister i stället för hästar? Det svenska musikundret dundrar 
vidare över världen med damer som Tove Lo, Lykke Li, Robyn, Say 
Lou Lou, First Aid Kit, Mapei och Icona Pop. Killarna finns också där, 
som låtskrivare (Shellback, Magnus Lidehäll, Max Martin) eller EDM-
producenter (Avicii, Swedish House Mafia), men när var senaste 
gången vi hade en internationell svensk herrpopsuccé?

I Melodifestivalen har de dock fritt spelrum. Gulliga, proffsiga och 
nästan alltid mörkhåriga sång-och-dansmän med ungdomligt fräsch 
utstrålning. Melodifestivalen är deras ponnyland, där travar de fritt 
över scenerna i de mellanstora arenorna i de mellanstora svenska 
städerna, med välstylat hår och dyra gymnastikskor på hovarna. Anton 
Ewald, Alvaro Estrella, Ulrik Munther, Oscar Zia, Danny Saucedo, 
Josef Johansson och Robin Stjernberg.

Och i 2015 års tävling är det väl mest att gratulera Måns Zelmerlöw 
och Eric Saade till ett (åtminstone på papperet) svagt startfält. 
Dramaturgin är redan färdig, de två förhandsfavoriterna är placerade i 
var sin ända av startfältet, och båda har deklarerat sitt uttalade mål att 
vinna tävlingen. Saade kommer gissningsvis att köra en modernare 
och kanske något mer svårtillgänglig stil, medan Zelmerlöw har sitt 
folkliga ”Allsång”-kapital att spendera fritt. Rainbow Dash mot 
Twilight Sparkle i en rafflande duell. Som möjlig joker i leken har vi 



en grupp bestående av inte mindre än tre gulliga popkillbröder med 
fluffiga luggar: JTR, som har en halvdan vända i australiska ”Idol” 
bakom sig.

Det börjar faktiskt bli slående, hur killpopen stängt in sig (eller stängts 
in?) i schlager-Equestria medan de riktiga svenska stjärnorna är tjejer 
som varken vill eller behöver tävla. Runt millennieskiftet var det 
fortfarande svårt att komma på kvinnliga soloartister att nomineras till 
Grammisar och P3 Guld-galor, nu är det precis tvärtom. Jag älskar 
verkligen popdamerna, men visst längtar man lite efter en kill-Tove Lo 
också?

Det är högst oklart om en Melodifestivalvinst verkligen är en väg ut 
ur Equestria, eller om det mer är som i ”Bröderna Lejonhjärta” – man 
hoppar utför stupet och hoppas äntligen slippa det där satans 
sagotramset, men vaknar upp i Nangilima/Eurovision song contest och 
allt börjar om. Av årets artistuppbåd att döma lär det åtminstone bli 
antingen Saade eller Zelmerlöw som försöker. Som skrittar fram till 
segern, lugg fluffig, blick klar, sko dyr.

Hanna Fahl hanna.fahl@dn.se

Flest manliga artister.

Nu är alla årets låtar och artister presenterade. Av artisterna är 15 
män eller mansgrupper, 12 kvinnor eller kvinnogrupper, och en 
blandad.

Totalt ligger 75 låtskrivare bakom de 28 låtarna, varav 41 är 
debutanter i Melodifestivalsammanhang. 19 av låtskrivarna, 25 

procent, är kvinnor.

Flest låtar har Thomas G:son och Anton Malmberg Hård af Segerstad 
fått med i tävlingen – fyra var.

Deltävlingarna hålls i: Göteborg (7/2), Malmö (14/2), Östersund 
(21/2), Örebro (28/2). Andra chansen blir i Helsingborg (7/3) och 
finalen i Stockholm (14/3).

Programledare är Sanna Nielsen och Robin Paulsson.

I deltävling 1 tävlar: Jessica Andersson – ”Can’t hurt me now”. 
Behrang Miri & Victor Crone – ”Det rår vi inte för”. Dolly Style – 
”Hello hi”. Molly Pettersson Hammar – ”I’ll be fine”. Elize Ryd & 
Rickard Söderberg – ”One by one”. Daniel Gildenlöw – ”Pappa”. Eric 
Saade – ”Sting”.

I deltävling 2 tävlar: Mariette – ”Don’t stop believing”. Emelie 
Irewald - ”Där och då med dig”. Linus Svenning – ”Forever starts 
today”. Samir och Viktor – ”Groupie”. Neverstore – ”If I was God for 
one day”. Magnus Carlsson – ”Möt mig i Gamla stan”. Marie 
Bergman och Sanne Salomonsen – ”Nontheless”. “
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DN 27 nov 2014:

“ Granskningsnämnd stoppade massdöd

Granskningsnämnden för radio och tv fäller ett TV4-inslag från 
Almedalen. Orsaken är att en av programledarna, enligt vad DN erfar 
med namnet Steffo Törnquist, syntes röka i bild.

Enligt tidningen Journalisten anser nämnden att TV4 ”inte visat 
varsamhet i speglingen av bruket av tobak” samt att inslagen stred mot 
bestämmelsen om tv:s särskilda genomslagskraft.

Ingripandet kom i rättan tid. Enligt ledarredaktionens källor är det inte 
mindre än 7 529 svenska ungdomar som funderat på att börja röka på 
grund av inslaget. De tycker att Törnquist är en ”übercool dude och en 
sann förebild”, för att citera en av de unga rökarna. Samma person 
tillägger: ”TV4 har ansenlig genomslagskraft. Om de bara visat lite 
större varsamhet i sin spegling hade jag just nu tränat inför 
Lidingöloppet och inte stått i begrepp att döda mig själv med nikotin, 
tjära och kolmonoxid.”

Se, det var väl använda skattepengar.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “

DN 27 nov 2014:
“ Rebecca ”kom ut” som ateist först när 
föräldrarna avlidit

Rebecca Goldstein var elva år när hon insåg att hon inte trodde på 
Gud. Men hon fortsatte att leva som ortodox jude tills hennes 
föräldrar hade dött. I romanen ”Seltzers resa” beskriver hon 
varför det kan vara svårt att bryta med sin religiösa identitet.

Rebecca Goldstein växte upp i en strikt ortodox judisk familj utanför 
New York, men förstod redan som barn att hon inte var troende. Hon 
hade två systrar och en bror. Men föräldrarna hade bara råd att skicka 
pojken till en religiös friskola.

– Det var skönt eftersom jag verkligen älskade den kommunala skolan, 
säger hon när vi träffas på Lydmar Hotel i Stockholm, timmarna innan 
hon ska resa vidare till London för att föreläsa för filosofistudenter om 
sin senaste bok om Platon. Hon säger att hon genast ”fell in love” med 
Stockholm för att det är så vackert och för att där finns så mycket 
vatten.

– Jag tror att Stockholm påminner mig om Boston, där jag bor, säger 
hon.

Om andra flickor drömde att få träffa kungar och drottningar, 
fantiserade Rebecca redan som sexåring om att få möta en 
vetenskapsman.

– Mina föräldrar lät mig läsa alla slags böcker, på så vis var de ganska 
liberala. Så jag gick tidigt och funderade på saker som jag inte tyckte 
stämde med religionen.
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Särskilt en händelse kickade i gång hennes nyfikenhet. Stora delar av 
hennes mammas släkt som kom från Ungern blev dödade av 
nazisterna. Men under Ungerrevolten på 1950-talet lyckades några 
överlevare ta sig ut och kom för att bo hos Rebeccas familj i USA.

Det tisslades och tasslades och hon blev ofta ombedd att lämna 
rummet när de vuxna skulle prata om vad som hade hänt under 
nazisttiden.

Rebecca tjuvlyssnade förstås och förstod att hennes släktingar hade 
råkat ut för hemska saker, även de som varit barn då.

– Jag minns hur jag verkligen försökte förstå hur sådana grymheter 
kunde få inträffa om det fanns en Gud.

Eftersom hon inte kunde prata om saken med sina föräldrar, började 
hon söka svar i böckernas värld. Redan i elvaårsåldern läste hon ”Why 
I am not a christian” av filosofen Bertrand Russell.

– Det var då jag förstod att det inte fanns någon Gud, säger hon och 
berättar hur hennes nyfikenhet gjorde att hennes föräldrar blev allt mer 
obekväma.

När det blev dags att börja gymnasiet skickade de henne till en 
ultraortodox skola. Pappan körde henne till stationen i White Plains på 
morgonen för att hon skulle ta tåget till skolan på Manhattan. Men i 
stället hoppade hon av på andra stationer för att gå på bibliotek och 
museer och försöka lära sig saker på egen hand.

Det lyckades. Hon fick godkända slutbetyg och klarade inträdesprovet 
till Barnard College där hon började läsa filosofi för att så småningom 

specialisera sig på den judiske filosofen Baruch Spinoza (1632–1677).

Redan som tonåring hade hon identifierat sig med Spinoza, vars 
föräldrar hade flytt från den spanska och portugisiska inkvisitionen 
och lidit av förföljelser på samma sätt som Rebeccas släktingar hade 
gjort.

Starkast intryck på henne gjorde det faktum att Spinoza inte kom ut 
som ateist innan hans föräldrar var döda.

– Jag minns tydligt hur jag som fjortonåring lovade mig själv att göra 
som Spinoza, att inte skämma ut mina föräldrar genom att komma ut 
som ”kättare” förrän de hade dött. Det är nästan litet komiskt att jag, 
som specialiserade mig på Spinoza, gjorde precis som han.

Rebeccas första man var ortodox jude och fysiker och de fick två 
döttrar tillsammans. När Rebecca lagade mat litade alla på att allt hon 
gjorde var kosher. Hennes mamma kunde komma över för att hjälpa 
henne att göra huset rent enligt konstens alla regler inför någon högtid.

”Vad glad och stolt jag blir”, kunde hon säga, och Rebecca svarade: 
”Var inte det. Jag är ingen god judisk fru utan gör det här bara för din 
skull”.

– Det var väldigt frustrerande och slukade väldigt mycket av min 
energi. Samtidigt som jag undervisade i filosofi och var en känd 
feminist, ägnade jag så mycket värdefull tid åt något som var falskt. 
Egentligen var det hyckleri.



Rebecca var i femtioårsåldern när hon äntligen kunde ”komma ut” och 
säga vem hon verkligen var.

– Min pappa dog ung. Men min mamma levde väääldigt länge, säger 
Rebecca och skrattar.

Sina erfarenheter av hur svårt det kan vara att bryta med sin religiösa 
bakgrund, har hon gestaltat i romanen ”Selzers resa” som precis har 
översatts till svenska.

– Seltzer är jude och ateist. Men han förstår komplexiteten och hur 
grötigt det kan vara, precis som det var för mig. Jag valde 
romanformen eftersom religion inte bara handlar om intellekt, utan 
lika mycket om känslor och inre liv.

Särskilt i den judiska traditionen blir det lätt så att den som bestämmer 
sig för att lämna samfundet känner sig som en förrädare, menar 
Rebecca, eftersom judarna som grupp är så utspridda och splittrade.

Sedan tio år tillbaka är hon gift med den världsberömda 
psykologiprofessorn Steven Pinker och de brukar kallas för världens 
mest intellektuella par.

Finns det en risk att man fjärmar sig från andra när man är så 
smarta och intellektuella som ni är?

– Det hoppas jag verkligen inte, säger Rebecca och skrattar. Men det är 
en bra fråga. När Steven bodde i Cambridge, Massachusetts, slog det 
mig att alla där var så otroligt intellektuella. Det gjorde att man inte 
ens kunde gå till gymmet utan att diskutera filosofi och politik. Så vi 
flyttade till Boston för att kunna komma undan, hahaha.

– Det är också därför jag gillar New York, för att alla blandas med alla. 
Som författare är jag ju intresserad av människors erfarenheter och 
inte av deras intellekt. Man kan aldrig veta vad folk går igenom eller 
vad de hittar på för strategier för att klara av livet.

Det behöver inte alltid vara rationellt, menar Rebecca, samtidigt som 
hon håller upp ett varnande finger för en viss typ av religiöst tänkande 
som i kombination med den moderna teknologin kan bli riktigt farlig.

Samtidigt med alla vetenskapliga framsteg har det blivit en 
tillbakagång till det religiösa fundamentalistiska tänkandet. Inte bara 
inom de abrahamitiska religionerna som judendomen, kristendomen 
och islam.

– De dödar varandra också under hinduismens och buddismens 
täckmantel. Vi har helt enkelt inte råd att vara toleranta mot den typen 
av intolerans.

Det märks verkligen när man pratar med Rebecca Goldstein att 
ingenting får henne på bättre humör än en ordentlig diskussion.

Identitetspolitik, som just nu är en het potatis i den svenska offentliga 
debatten, var en stor diskussion för ett antal år sedan i USA, men är 
inte lika brännande där längre, konstaterar hon.

– Generellt tycker jag att man måste förstå att en individ har sin unika 
historia. Samtidigt är det väldigt viktigt att man försöker prata med 
människor från den andra sidan. Om någon säger att ”du kan aldrig 
förstå mina erfarenheter” så känner jag mig väldigt obekväm.



I sin senaste bok, ”Plato at the Googleplex”, låter hon den grekiska 
filosofen komma tillbaka som en ”deus ex machina”. Hon twittrar 
också som Platon under namnet @platobooktour.

– Eftersom Platon trodde på dialog med alla människor, inte bara 
intellektuella, skulle han nog ha gillat Twitter, säger hon och berättar 
att hon tidigt uppmuntrade sina döttrar att resonera som filosofer.

När den ena dottern en gång spillde ut ett glas juice, ursäktade hon sig 
med att ”det var inte jag, det var min kropp, titta vad min hand 
gjorde”.

– Haha, det var ju väldigt filosofiskt.

Blev du inte arg?

– Nej, nej, jag älskade det. Jag har så kul med mina barn (som i dag är 
29 och 36 år). En är författare och den andra är poet, men de har båda 
filosofieexamen.

Du uppmuntrar också dina studenter att avbryta dig under 
lektionerna?

– Ja, eftersom filosofi aldrig kan vara en envägskommunikation. Det är 
också ett sätt för mig att utvecklas.

Peter Letmark

Fakta. Rebecca Goldstein

Född: 1950. Uppvuxen i White Plains i den amerikanska delstaten 
New York.

Bor: I Boston, Massachusetts, USA.

Familj: Gift med psykologiprofessorn och lingvisten Steven Pinker. 
Två döttrar, 29 och 36 år, från tidigare äktenskap.

Yrke: Författare och professor i filosofi. Hon har skrivit flera romaner 
samt ett antal filosofiska biografier. I hennes senaste bok, ”Plato at the 
Googleplex” (Pantheon books, 2014), frågar hon om inte filosofin är 
mer relevant än någonsin. ”Seltzers resa” är hennes första skönlitterära 
verk som har översatts till svenska (Fri tanke, 2014).

Om Stockholm: Det är väldigt vackert och verkar vara ett välskött 
samhälle, som är mycket tolerant. Folk verkar glada och lyckliga. Jag 
skulle verkligen kunna se mig själv boende här. “



DN 27 nov 2014:

“ Många av krönikörerna verkar mena att 
SVT:s program ska se ut som de gjorde på 
1990-talet för att vara bra.

Eva Hamilton, som gör sin sista dag som vd för SVT i morgon 
fredag, intervjuad i interntidningen Vi på tv (26/11). “

DN 27 nov 2014:

“ Regeringen fimpar på papperstallrikar

”Jag har sådan respekt för karlar, för de kan göra vad som helst”, sa 
min mamma efter en stor fest hemma hos oss när jag var tonåring. Det 
hon då syftade på var att en mansperson hade suttit och fimpat en 
cigarrett i en papperstallrik så att glöden hade gått rakt igenom ner på 
vårt valnötsbord. Hennes sätt att använda ordet respekt gjorde att 
repliken blev bevingad i familjen.

Nu känner jag något liknande för den nya regeringen som utan 
konsekvenstänkande slängt fram det ena snurrigare 
besparingsförslaget efter det andra inom humaniora och internationellt 
samarbete.

Det senaste är den föreslagna utfasningen av Svenska studenthemmet i 
Paris, som funnits sedan 1930-talet och som betyder mycket för det 
internationella utbytet inom utbildning och forskning. Normalt sett 
ligger subventionen på 1,9 miljoner kronor. Resten finansieras genom 
hyror.

Den svenska ambassadören i Paris Veronika Wand-Danielsson och 
föreståndaren Åsa Ekwall skriver nu till regeringen och uttrycker sin 
bestörtning över den politiska skada som en nedläggning skulle 
innebära och det slöseri med offentliga medel det vore, eftersom den 
förra regeringen nyligen satsat på en renovering av Studenthemmet. 
Beslutet är "minst sagt svårförklarligt" och "Vi kan förvänta oss starka 
reaktioner i Frankrike på ett sådant beslut." En "försvinnande liten 
besparing till ett fenomenalt högt pris".



Här, liksom i fallen med stödet till Medelhavsinstituten, 
svenskundervisningen utomlands, Terminologicentrum, Myndigheten 
för Kulturanalys, rör det sig om jämförelsevis små summor.

Förmodligen uppfattar finansdepartementet allt detta som småkrafs, 
som lika gärna kan rensas bort så det ser lite renare och snyggare ut i 
budgeten. Men när det gäller humaniora, som är så underfinansierat i 
det svenska samhället har människor vant sig vid att man måste uträtta 
stora saker med små medel. Vilket människor också gör.

Så snälla regeringen: Läs på. Reflektera. Fatta.

Inte ännu en fimp genom papperstallriken!

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “

DN 27 nov 2014:

“ Duchamp avklädd och avmystifierad

Centre Pompidou i Paris höstsatsatsar på den kultförklarade 
franske konstnären Marcel Duchamp. Det är en visuellt frestande 
och väl underbyggd utställning, tycker DN:s Birgitta Rubin.

”Marcel Duchamp. La peinture mème?”
Centre Pompidou, Paris. Visas tom 5/1.

På senare år har Marcel Duchamp seglat förbi Pablo Picasso som 
1900-talets viktigaste konstnär – konceptkonstens coola fader, som 
idémässigt influerat allt ifrån popkonst till postmodernism. En tidigt 
queer, gåtfull och lekfull konstnär, som med fräckheten att ställa ut ett 
fabriksproducerat flasktorkställ 1914 utmanade konstens gränser och 
”dödade” måleriet.

I Sverige har mästeruttolkaren Ulf Linde försett Moderna museet med 
en rad repliker av Duchamps mest kända verk, några signerade. Dessa 
figurerade häromåret i museets symboliska tvekamp mellan Duchamp 
och Picasso, och spelade huvudrollen i den genomlysta utställningen 
”De ou par Marcel Duchamp par Ulf Linde” på Konstakademien 2011.

Nu är flera av Lindes repliker utlånade till Centre Pompidous stora 
höstsatsning på den franske konstnären, vilket är glädjande i sig. Men 
efter Duchampkultens ohämmade spridning över världen och den väl 
tilltagna Stockholmsportionen så kände jag mig rätt mätt. Framför allt 
på alla manliga Duchampnördar som så gärna vill göra honom mer 

mailto:maria.schottenius@dn.se
mailto:maria.schottenius@dn.se


mystisk och allvarligt syftande än man kan misstänka att han oftast 
var.

Fast på plats kan jag konstatera att Pompidou i Paris presterat en både 
visuellt frestande och väl underbyggd utställning, med syfte att 
avmystifiera Duchamp.

Det görs bland annat genom att förankra honom i en fransk kontext, i 
det tidiga 1900-talet. Då ska man komma ihåg att Duchamp levde 
halva sitt liv i USA och vid sin död 1968 var betydligt mindre känd i 
Paris än sin bror, skulptören Raymond Duchamp-Villon. Nästan alla 
originalverk av Duchamp är inlånade från amerikanska museer medan 
kringmaterialet är franskt.

Utställningen startar i 1910-talets dynamiska konstmetropol Paris. 
Första ögonfånget är vännen Man Rays fotografiska tablå ”Adam 
Evé”, där en avklädd Duchamp kokett poserar som på målningen av 
Cranach, med endast en ros över könet. Curatorn följer sedan hans 
utveckling ända fram till ”Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och 
med” från 1915–23, Duchamps officiellt sista verk (även känt som 
”Det stora glaset”). På vägen spåras hans inspirationskällor i 
konsthistorien och den tidiga modernismen, men även i dåtidens 
explosiva vetenskaps- och teknikutveckling, livaktiga litteratur, press 
och populärkultur.

Det första rummet har titeln ”Ett erotiskt klimat” och påvisar en 
ekivok tendens i alltifrån tryckta kort, stereoskopiska bilder, 
skämttidningar, vaudeville, marionetteater och stumfilm.

Här blir jag rejält omskakad av hur många idéer som Duchamp snodde 
mer eller mindre rakt av. Ett exempel på hans stölder är dadaistiska 
”L.H.O.O.Q.” från 1919, ett vykort där den ikoniska Mona Lisa fått 
mustasch och pipskägg – ett hyss som figurerat flitigt i illustrerad press 
under flera decennier, med anonyma upphovsmän.

Men paradexemplet är Duchamps favoritmotiv med bruden som 
ungkarlarna klär av, som fanns över allt i både den seriösa kulturen 
och pornografin. Likaså ”crossdressing”. Här blir det stockning 
framför Eugène Pirous två minuter långa stumfilm ”Le coucher de la 
mariee”, ett komiskt strippnummer av en man utklädd till kvinna.

Erotik och begär går som en röd tråd genom hela Duchamps 
produktion – i eleganta språklekar som hans kvinnliga alter ego Rrose 
Sélavy (eros c’est la vie) och mer rakt på sak; sköten och kvinnliga 
nakenmodeller.

Konsthistoriens älsklingsmotiv är temat för det andra rummet. Här 
presenteras klassiska Venusar och badande kvinnor av impressionister 
som Manet, fauvister som Matisse och Derain, jämte symbolisten 
Odilon Redon. Detta korshängt med Duchamps rätt osjälvständiga 
men fina varianter, fram för allt koloristiskt. Uppenbarligen målade 
han sig igenom tidens alla nya stilar.

Intressant nog vill utställningen förankra ikonoklasten Duchamp, 
mannen som ”dödade” måleriet, i en måleritradition! Runt ett hörn står 
man plötsligt öga mot öga med en äkta Cranach, en ”Venus” med 
genomskinlig slöja från 1532, inlånad från Tyskland. Där uppehöll sig 
Duchamp sommaren 1912 och fick tidiga impulser till ”Det stora 
glaset”, liksom från den nya röntgenfotografin.



Det tog några år innan Duchamp hittade en självständig form, men 
sedan gick det snabbt framåt. Vid sidan om konsten görs kopplingar 
till hans intresse för optiska rörelsestudier i foto och film, liksom hans 
beundran för propellrar på flygplan och annan mekanik, som han 
delade med brodern Raymond.

I Duchamps familj var alla dessutom besatta av schackspel och 
utställningen visar hur framväxten hans högst personliga ikonografi 
kan härledas till en mix av mekanik, erotik och schackspel (som också 
är ett återkommande motiv).

I den centrala salen hänger hans berömda kubistiska måleri, med 
flera fantastiska varianter av både motivet ”Naken kvinna som går 
nedför en trappa” och ”Kaffemaskinen”. Detta åren före första 
världskrigets utbrott, när Duchamp var en självklar medlem av 
Parisavantgardet.

Det var då han åkte på en smäll, som förändrar allt. Duchamp lämnade 
in ”Nu descendant un escalier, no 1” till en utställning i Paris 1912, 
men detta radikala formexperiment refuserades av hans egen vänkrets, 
där även två av hans bröder ingick.

Duchamp kom från en välbärgad familj, med en morfar som målade 
och sju syskon, där förutom två äldre bröder även en syster var 
verksam som konstnärer. Duchamp tog sveket så hårt att han började 
ifrågasätta både måleriet i sig och konstverkets ”autencitet”, liksom 
hela konstmarknaden. I två år jobbade han i stället på ett bibliotek, där 
han förkovrade sig i geometri, matematik och perspektivlära.

Den refuserade målningen gjorde senare skandalsuccé på Armory 
show i New York, dit Duchamp flyttade för gott omkring 1915. I USA 
blev han ett namn efter att ha lyft in massproducerade föremål på 
utställningar, konsthistoriens första ready-mades; cykelhjulet, 
flasktorkaren och pissoaren döpt till ”Fontän”.

I den internationella konstvärlden cirkulerar det nu uppgifter om att 
Duchamp troligen inte var upphovsman till pissoaren signerad R. 
Mutt, utan i stället baronessan Elsa von Freytag-Loringhoven. Denna 
dadaist, poet och konstnär skapade objekt och kostymer av upphittade 
föremål, som tillplattade konservburkar och annat skrot.

Ett graverade bevis är ett brev som Duchamp skrev 1917 till en syster i 
Paris om att ”en av mina kvinnliga vänner med en maskulin 
pseudonym, Richard Mutt, har skickat in en pissoar i porslin som en 
skulptur”. Denna pissoarmodell lär heller inte ha funnits där Duchamp 
påstod sig ha köpt den.

Dessa uppgifter, som började cirkulera på 1980-talet, är ingenting som 
Parisutställningen går in på. Duchamp kan själv ha mörkat 
bakgrunden, kanske för att bygga på sin ryktbarhet och begränsade 
produktion.

I stället har Elsa von Freytag-Loringhoven sorterats in som en av alla 
kvinnor och män, som redan i slutet av 1910-talet visade tecken på en 
osund Duchampfixering. ”Marcel, Marcel, I love you like Hell, 
Marcel”, diktade hon uppkäftigt 1923, några år före sin för tidiga död.

Men oavsett hur mycket Duchamp snodde från andra så ligger hans 
storhet på ett annat plan: ett konceptuellt förhållningssätt och en 



förmåga att verbalisera sina idéer om att konst uppstår i ett 
sammanhang och i betraktarens ögon.

I det näst sista rummet finns en modell i skala 1/10 av Duchamps 
postumt presenterade rumsinstallation ”Étant donné” (givet). Genom 
ett titthål i en trädörr ser man en naken kvinnokropp vid ett vattenfall – 
konsthistoriens första rumsinstallation (som visas permanent på 
konstmuseet i Philadelphia).

Den svenskproducerade modellen av ”Ètant donné”, premiärvisad på 
Konstakademiens utställning, avslöjade för första gången verkets 
hemliga konstruktion för publiken. Enligt Lindes beräkningar fanns 
alla mått och vinklar redan i nyckelmålningen ”Kaffemaskinen” från 
tidigt 1910-tal, en matematisk matris och en siffermagi som efter det 
går igenom hela Duchamps produktion.

Linde ledde i bevis att inget i Duchamps verk var slumpartat, att allt 
hänger ihop i en mångbottnad, poetisk struktur. Utställningens grande 
finale är Lindes andra replik av ”Bruden avklädd av sina ungkarlar, till 
och med”.

Denna fullskaliga modell av ”Det stora glaset” tronar i ensam majestät, 
punktbelyst så att figurerna bildar ett intrikat skuggspel med glittrande 
reflexer. Här finns alla spelpjäserna: bruden i rörelse, ungkarlarna i 
botten, strålande auror, jämte kaffe- och chokladmaskiner. Ett 
hemlighetsfullt koncentrat av Duchamps erotiserade universum.

Birgitta Rubin birgitta.rubin@dn.se “

DN 27 nov 2014:
“ Den bästa svenska designen av i dag

”Design S”
Arkitektur och designcentrum, Stockholm. Visas t o m 8/2.

Vad har supertunna silverskålen ”Columbi ägg” gemensamt med 
kolfibertwill-cykeln ”Rolo”, en Japaninspirerad butik på Birger 
Jarlsgatan eller framtidsprojektet ”Buzzbuilding”, tänkt att göra 
Stockholm självförsörjande på protein?

Jo, tillsammans med ytterligare två företeelser, en klädkollektion och 
en serie affischer, fick de i går kväll utmärkelsen Design S.

Priset är en S i veckat papper (design Rikard Ahlberg och 
papperskonstnären Egil Jansson) och ett diplom. Samt att tillsammans 
med övriga nominerade bidrag få delta i en utställning på vandring (till 
bland annat USA och Hong Kong) de närmaste två åren.

Design S delas ut vartannat år till tidens bästa svenska design. 
Funktion, affärsnytta och hållbarhet är några av de kriterier juryn letat 
efter bland omkring 500 inskickade tävlingsbidrag, indelade i åtta 
kategorier: industridesign, möbler och inredning, grafisk design, mode 
och textil, hantverk och konsthantverk, digital design, tjänstedesign 
samt arkitektur.

Att det bara blev sex vinnare beror på att ingenting i varken 
tjänstedesign- eller digital design-klassen höll måttet.

Utställningen ”Design S”, kryddad med några hedersomnämnanden 
utplockade av auktoriteter i designbranschen, bland andra Li Edelkoort 
och Alice Rawsthorn.

Lotta Jonson konst@dn.se “
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* Jobb. 
   Politik för en arbetsmarknadsminister.

DN 29 okt 2014:

”Vi storsatsar för att stärka kontakter med 
arbetsgivare”

“ Arbetsförmedlingen reformeras grundligt. Vi måste återskapa 
förtroendet. Nu inleds en förnyelse som innebär ökade kontakter 
med arbetsgivare, att vi möter dessa och de arbetssökande där de 
befinner sig och att våra e-tjänster utvecklas, skriver 
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. “

“ Arbetsförmedlingen har en central betydelse för en välfungerande 
och dynamisk arbetsmarknad. Samtidigt har myndigheten varit 
kritiserad under lång tid. Förtroendet har dalat. Det är självklart inte 
hållbart i längden. Arbetsförmedlingen måste reformeras grundligt. 
Det här säger inte bara regeringen, utan det är även min och mina 
medarbetares analys. Under min första tid som generaldirektör har jag 
bedrivit en intensiv dialog både internt i myndigheten och externt med 
våra intressenter. Syftet har varit att få en fördjupad bild av 
myndighetens brister och av vad som behöver göras. Utifrån denna 
breda analys startar vi nu ett omfattande och långsiktigt 
förnyelsearbete för att göra Arbetsförmedlingen till en effektiv och 
modern myndighet som axlar sin viktiga roll till gagn för de sökande, 
för arbetsgivarna och för samhället i stort.

Arbetsförmedlingens kärnuppgift ryms i en enkel sats: Vi hjälper 
sökande att hitta arbete och hjälper arbetsgivare hitta rätt kompetens. I 
en djupare mening handlar uppdraget om långt mer komplexa och 
centrala frågor för såväl individen som för samhället. Eget arbete och 



egen inkomst är den materiella grunden för individens frihet och 
oberoende. Detsamma gäller jämställdheten. Motorn i 
jämställdhetsarbetet är varken lagstiftning eller ”varannan damernas” 
utan kvinnors ekonomiska oberoende som är kopplat till eget arbete 
och egen inkomst.

Anmäl dig här »
Att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens kan vara avgörande 
för företagens överlevnad i den hårda konkurrens som råder på den 
globala marknaden. När vi hjälper företag hitta rätt kompetens bidrar 
vi inte bara till ökad tillväxt i enskilda företag utan också till att göra 
samhället rikare.

Vårt andra stora uppdrag, som handlar om integration av nyanlända 
invandrare, är av avgörande betydelse för Sveriges framtid. Vi blir allt 
färre i arbetsför ålder i Sverige samtidigt som de äldre blir fler. Sverige 
behöver en nettoinvandring på 40 000 människor årligen för att 
arbetskraften inte ska krympa och för att vi ska kunna upprätthålla vår 
välfärd. 

Arbetsförmedlingens förmåga att snabbt få ut nyanlända till arbete 
eller studier är därför inte bara viktig för den enskilde utan har även 
stor betydelse för vår framtida välfärd.

Även vårt tredje stora uppdrag, att ge stöd till personer som har varit 
sjukskrivna länge, bidra till att rusta dem och hjälpa dem att få ett 
arbete, är av betydelse för både individen och för samhället.

Hur hanterar då Arbetsförmedlingen dessa viktiga uppdrag? Det 
korta svaret är att en del saker gör vi bra, andra mindre bra, och några 
saker gör vi direkt dåligt. När medborgare bedömer våra insatser får vi 

ett mycket lågt förtroende. Vår verksamhet bedöms inte motsvara 
förväntningarna hos vare sig arbetssökande eller arbetsgivare. En 
grundorsak till detta är att Arbetsförmedlingen under en längre tid haft 
ett kraftigt eftersatt utvecklingsarbete. Det gäller både styrningen av 
myndigheten och våra verksamheter, liksom e-tjänster som riktar sig 
till sökande och arbetsgivare. Våra kontakter med arbetsgivare är i 
många fall undermåliga. Det har också funnits en bristande dialog med 
regeringen med överdriven detaljstyrning som följd. Detaljstyrningen 
överbelastar inte bara arbetsförmedlarna med onödig administration 
utan hämmar också deras kompetens och yrkesskicklighet.

Det krävs ett mödosamt och långsiktigt arbete för att kunna vända den 
nedåtgående förtroendekurvan och skapa en effektiv myndighet som 
gör större samhällsnytta. Det är det som vårt förnyelsearbete handlar 
om.

Ett övergripande mål för förnyelsearbetet är att vi ska stärka och 
befästa Arbetsförmedlingens roll som den viktigaste 
matchningsmotorn på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsgivare 
snabbt och enkelt får hjälp att hitta rätt kompetens samtidigt som 
sökande utan onödigt dröjsmål får relevant stöd och rådgivning för att 
få arbete eller påbörja studier som leder till arbete.

Konkret handlar förnyelsearbetet om bland annat följande initiativ:

• Stor satsning på kontakter med arbetsgivarna. Arbetsgivarna är 
nyckeln till att få in fler platser för sökande, förverkliga regeringens 
jobbmål och få genomslag för ungdomsgarantin, men också för att 
kunna göra bättre bedömningar av arbetsgivarnas kompetenskrav och 
korta tiden mellan anställningsbehov och rekrytering. Inom kort 



lanserar vi en stor satsning på att öka våra kontakter med 
arbetsgivarna.

• Utveckling av Arbetsförmedlingens e-tjänster. Ett rikt utbud av 
enkla och effektiva digitala tjänster för arbetssökande och arbetsgivare 
är en högt prioriterad fråga i förnyelsearbetet. Dessa tjänster stärker 
inte bara stödet till de sökande och arbetsgivarna, utan frigör också tid 
för arbetsförmedlarna för mer komplexa ärenden. Vi kommer att satsa 
betydande resurser på att utveckla vårt digitala utbud.

• Vi möter våra kunder där de själva befinner sig. Våra 
förmedlingskontor är inte alltid den självklara platsen för att möta de 
sökande och arbetsgivarna. Vi ska vara mycket mer flexibla och 
mobila och möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser och de sökande på 
nätet och i andra miljöer där de finns. Som en följd av detta och för att 
frigöra resurser för bland annat arbetsgivarsatsningen kommer vi att 
minska vårt kontorsnät med cirka hundra förmedlingskontor. Inga 
medarbetare kommer att sägas upp.

• Minska arbetsförmedlarnas administrativa börda. Den tunga 
administrativa bördan hos arbetsförmedlarna ska successivt minskas 
för att frigöra tid för ökade arbetsgivarkontakter och kvalitativ 
rådgivning till arbetssökande.

• Tidig hjälp för arbetssökande. Under de senaste åren har 
Arbetsförmedlingens fokus legat på de personer som står längst bort 
från arbetsmarknaden. Detta har skett på bekostnad av de sökande som 
har bedömts ha bättre förutsättningar att få ett arbete. Vi kommer även 
framöver att lägga kraft på de som mest behöver vår hjälp, men utan 
att försumma stödet till sökande som med enkla stödinsatser snabbt 
kan komma in på arbetsmarknaden.

Den viktigaste faktorn som gör mig hoppfull inför förnyelsearbetet är 
våra medarbetares engagemang och starka vilja till förändring. 
Samtidigt är det nödvändigt att understryka att en genomgripande 
förnyelse av en av Sveriges största myndigheter med många komplexa 
uppdrag inte kan genomföras med ett alexanderhugg. Det kommer att 
ta tid.

Det vore oseriöst att ställa ut populistiskt fagra löften om omedelbara 
resultat och mirakulösa vändningar. Vi kommer däremot arbeta för 
stegvisa, hållbara förbättringar. Tiden för att utveckla 
Arbetsförmedlingen är alltför dyrbar för att vi ska förledas att satsa på 
snabba lösningar.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen “



DN 2 nov 2014:
”Var inte rädd för förändring”

Efter tio år som murare längtade Mårten Jansson efter mer 
intellektuell stimulans. Han fick kontakt med sin nuvarande 
arbetsgivare genom jobbet som informatör inom Kunskapslyftet. 
Nu arbetar han med lokalförsörjning i en friskolekoncern.

Det var Mårten Janssons mamma som rådde honom att börja på 
byggutbildningen på gymnasiet eftersom han siktade på att bli 
biståndsarbetare.

– Då fanns det efterfrågan på biståndsarbetare med yrkesutbildning. 
Men sedan lade Sida ned den inriktningen, säger han.

Efter två år på bygg- och anläggningsteknisk linje började Mårten 
Jansson på sitt första jobb. Kontrasten mot skolan var stor. Jargongen 
är stundtals rå ute på byggena.

– Men jag hade tur och fick arbeta tillsammans med några äldre 
murare som tog hand om mig, säger han.

Mårten Jansson var med om krisåren på 1990-talet men tycker ändå 
att han klarade sig jämförelsevis bra.

– Jag var väl arbetslös sammanlagt 1,5 år under mina år som murare, 
säger han.

Ett resultat av jobbkrisen var den dåvarande S-regeringens 
storsatsning, Kunskapslyftet, där arbetslösa fick chans att läsa 

gymnasiekurser med bibehållen a-kassa. Anställda kunde också få 
ledigt för att läsa vidare samtidigt som en vikarie skötte deras jobb.

Mårten Jansson var fackligt aktiv och började arbeta med uppsökande 
verksamhet för att informera om Kunskapslyftet. Vid det laget hade 
han börjat tröttna på murarjobbet och ville ha större intellektuella 
utmaningar.

– Jag fick inte den stimulans jag behövde. Vi lägger vår bästa tid på 
jobbet och det är viktigt att hitta en plats där man är nöjd, säger Mårten 
Jansson.

Han arbetade med kunskapslyftet i fem år och det ledde till att han fick 
kontakt med sin nuvarande arbetsgivare, Lärande i Sverige AB.

– Jag blev erbjuden att hålla i och genomföra en utbildning som gick 
ut på att lära invandrare hur arbetsmarknaden fungerar och introducera 
dem till den. Det var ett häftigt uppdrag och helt nytt för mig att vara 
lärare och coach.

Mårten Jansson övergick så småningom till att bli vägledare inom 
vuxenutbildningen, tills den verksamheten lades ned. Från 2007 
arbetar han enbart med lokalförsörjning inom företaget.

Skolkoncernen där han arbetar driver Realgymnasiet och Erlaskolan 
som finns på flera orter. Mårten Jansson ansvarar för 
lokalförsörjningen inom Realgymnasiet.

– När vi växer eller behöver byta lokaler sköter jag det, allt ifrån att 
rita planlösningar till planeringen av infrastruktur.



Att vara murare sliter på kroppen och han funderar ibland på hur han 
hade mått fysiskt om han fortsatt med hantverksjobbet.

– Men för mig var det den mentala sidan som var viktigast. Jag fick för 
lite stimulans och behövde något annat.

Under murartiden gjorde han det mesta inom yrket. Arbetsuppgifterna 
var varierande med renoveringsarbeten inomhus, husfasader, 
kakelarbeten och arbete med marmor och granit. Nu är det inte ofta 
Mårten Jansson tar fram murarsleven, men det händer.

– Jag är stolt över att ha varit murare och jag har kvar verktygen. Det 
blir inte så mycket gjort nu för tiden, men det har blivit några utegrillar 
och jag har en hemma, säger han.

Maria Crofts maria.crofts@dn.se

Fakta.

Namn: Mårten Jansson.
Ålder: 45 år
Jobb i dag: Lokalanskaffare i en friskolekoncern.
Gjorde tidigare: Murare.
Lön: Cirka 32 000 kronor.
Det bästa med mitt nya jobb: Den intellektuella stimulansen.
Mina tre tips för den som vill byta karriär:
1. Värdera den tid du har kvar på arbetsmarknaden och fastna inte i 
hindren på vägen till ett nytt jobb.
2. Kom fram till vad som gör att du trivs med ett yrke/jobb för att se 
vad som kan passa dig.
3. Att själv göra förändringar i livet är oftast utvecklande och 
stimulerande – var inte rädd. “

DN 2 nov 2014: 
“ Svårt för unga att få fast arbete

Tidsbegränsade jobb ökar mer än fasta anställningar. Det är en 
trend som framför allt slår mot unga människor som får 
svårigheter att få hyreskontrakt, abonnemang och lån.

Sedan slutet av 1980-talet har trenden varit tydlig. Andelen 
tidsbegränsade jobb, vare sig de kallas för visstid, timanställningar, 
eller vikariat, ökar.

Det här är en strukturell trend, men den kan både förstärkas och 
försvagas av konjunkturerna. Under en brinnande högkonjunktur 
måste arbetsgivare konkurrera om arbetskraften och då kan fasta 
tjänster bli ett verktyg för det.

Det motsatta gäller under en lågkonjunktur, eller när arbetsmarknaden 
återhämtar sig efter en lågkonjunktur.

Sedan hösten 2008, när den internationella finanskrisen blev akut, har 
antalet fasta anställningar ökat med runt 2 procent. Antalet tids
begränsade arbeten har ökat med 20 procent.

– En arbetsgivare i början av en återhämtning blir försiktig. Han eller 
hon frågar sig ”Hur säker är återhämtningen? Varar den eller kommer 
bakslag?”, förklarar Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid 
Stockholms universitet och expert på arbetsmarknadspolitik.

Även om en fast tjänst fortfarande är normen på svensk 
arbetsmarknad, så kommer det att bli vanligare med tidsbegränsade 
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jobb, spår Wadensjö. Det beror på de förändringar som skett på 
arbetsmarknaden under de senaste decennierna.

Stora företag och organisationer har många anställda och det sker 
alltid en viss omsättning av personalstyrkan. Men dessa företag och 
organisationer blir mindre; de gör sig av med tidigare interna 
funktioner som företagshälsovård eller städning. Dessa funktioner 
sköts i stället av små externa bolag.

– De små har mer att vinna på tidsbegränsade jobb, säger Eskil 
Wadensjö.

– Den här trenden kommer att fortsätta så länge som våra arbetsplatser 
förändras, tillägger han.

Visserligen vill arbetsgivare även i små företag ha en kärna av fast 
anställda, men de tidsbegränsade jobben utnyttjas vid behov, när 
konjunkturen är stark.

Den offentliga sektorn har länge använt sig av många vikarier. 
Kommunerna är dessutom kvinnodominerade arbetsplatser och 
kvinnor är borta från arbetsplatsen oftare än män. De tar ut längre 
föräldraledigheter och har fler vab-dagar – och det syns i statistiken 
över tidsbegränsade arbeten.

– Cirka 14 procent av männen arbetar tidsbegränsat, men 20 procent 
av kvinnorna, säger Wadensjö.

Det är framför allt de unga som hamnar i de tidsbegränsade jobben. 
Det behöver inte vara ett problem om det handlar om att de jobbar vid 
sidan av studierna. Men det blir ett problem när de fått sin utbildning 
och är på väg ut på arbetsmarknaden,

Är vi på väg at få ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden?

Eskil Wadensjö drar på svaret.

– Vi kan inte utesluta det, men det har hela tiden funnits personer som 
har haft svårt att få fast anställning.

– Några utbildar sig till bristyrken, andra till yrken där de möter hård 
konkurrens.

Även utomeuropeiska invandrare möter tidsbegränsade jobb, snarare 
än fasta tjänster.

– Validering av utländska utbildningar, samt kompletteringar av 
utbildningen är en viktig del för att integrationen ska fungera, anser 
Eskil Wadensjö.

Dan.Lucas@Dn.Se

Fakta. Tidsbegränsade jobb varierar under året

Finanskrisen blev akut för svensk del hösten 2008. Antalet fast 
anställda sjönk från 3 457 000 september 2008 till som lägst hösten 
2010 när 3 344 000 var fast anställda.

Sedan hösten 2008 har ökningen av fasta tjänster varit runt 2,5 procent 
och sedan senhösten 2010 drygt tre procent.

Antalet tidsbegränsade jobb har stigit från 639 400 i september 2008 
till 746 000 i september i år, en ökning med 17 procent. Jämfört med 
bottenläget i början av 2010 har ökningen varit hela 37 procent. Det 
ska dock understrykas att tidsbegränsade jobb varierar i omfattningen 
under året betydligt mer än vad fasta anställningar gör. “
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DN 2 nov 2014: 

“Vår chef är oberäknelig och får 
vredesutbrott

Fråga: Jag arbetar i kultursektorn som ansvarig för en mindre 
grupp. Vi har haft det tufft ekonomiskt med risk för nedläggning. 
De har dragit ned på personalen och anställt en ny chef när den 
tidigare sade upp sig.

Vår nya chef är oberäknelig och får vredesutbrott. Först säger hon 
en sak. Sedan ändrar hon sig. Det är svårt att veta vad som gäller. 
Hon har skrivit sms som känns hotfulla.

Jag har frågat vad hon menar. Då blir hon arg och säger att jag 
ifrågasätter henne. Jag och medarbetarna kan bli utskällda inför 
uppdragsgivare. Jag försöker att hålla modet uppe på 
medarbetarna, men det börjar kännas svårt.

Vår nya chef är vår högsta chef och vi står under offentlig tillsyn 
så jag vet inte vem jag ska vända mig till.

Kan du ge råd hur jag ska göra?

Svar: Din chef verkar tyvärr vara en felrekrytering. Hon verkar ha 
psykopatliknande drag och hur din organisation kunde anställa henne 
är höljt i dunkel.

Du skulle kunna söka kontakt med den som anställde henne. Men 
risken är att den personen försvarar sitt beslut, och att det blir du som 
blir uthängd. Om du kan få alla medarbetare att samlas kring en 
skrivelse blir i alla fall ingen av er utpekad.

På sikt kan problemet lösa sig av sig självt eftersom arbetet antagligen 
går sämre och medarbetarna blir utbrända eller söker sig bort. Det 
leder till sämre kultur och sämre ekonomi. Frågan är bara hur länge du 
och dina medarbetare orkar vänta. Risken finns också att ekonomin 
blir så dålig att verksamheten läggs ner.

Av omsorg om din egen hälsa borde du söka nytt jobb. Så länge 
personen är kvar ser jag ingen bra lösning på problemet.

Karriärrådgivare Gunilla Arhén

Har du frågor kring din arbetssituation – mejla din fråga till 
jobb@dn.se “
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DN 5 nov 2014: 
“Svenska företag anlitar billig arbetskraft 
på nätet

Små och medelstora svenska företag anlitar allt fler frilansar i 
Indien och andra låglöneländer, ofta för under en hundralapp i 
timmen. Rekryteringen sker via nätet på några timmar. 
Arbetsmarknaderna för tillfälliga jobb online växer snabbt.

De små och medelstora företagen förväntas skapa våra nya jobb, när 
jättarna flyttar produktion utomlands. Men även de försöker nu allt 
oftare hitta billig arbetskraft på den globala marknaden. Med hjälp av 
förmedlingssajter kan de tjäna stora pengar på att lägga ut 
arbetsuppgifter i till exempel Indien, Pakistan och Filippinerna.

– Vi hade inte haft en chans att sätta i gång utan billiga och snabbt 
tillgängliga indiska utvecklare, samma sak gäller många andra nya 
teknikbolag, säger Amir Mofidi i Göteborg, vd på internettjänsten 
Bokavård.se.

Bokavård.se hyrde vid starten 2011 in ett helt konsultteam i Indien via 
onlineförmedlaren Elance- Odesk. Arbetskostnaden var en tiondel av 
vad den hade blivit i Sverige.

Under juli till september i år lade arbetsgivare i Sverige ut drygt 3 000 
uppdrag på konsulter i billigare länder via den multinationella jätten 
Elance-Odesk. De svenska betalningarna via sajten ökade med 45 
procent jämfört med 2013. Främst handlar det om IT och 
programmering, men också om webb och grafisk design, skribentjobb, 
bildbehandling, översättning och marknadsföring.

– Vi förmedlar alla typer av arbete som kan utföras på en pc och 
levereras över nätet, säger vice styrelseordförande Kjetil Olsen.

– De här tjänsterna är ju helt oberoende av var du sitter. Vi går mot en 
global arbetsmarknad, där var och en kunskapsmässigt måste se till att 
ligga i frontlinjen för att kunna konkurrera om uppdragen.

Amir Mofidi konstaterar att Bokavård:s användning av Elance-Odesk 
från början var en prisfråga.

– I dag kan vi betala mer. Men vi fortsätter att lägga ut IT-jobb till 
andra länder. Kompetensen vi behöver blir fortfarande billigare så, och 
är mer tillgänglig där än här hemma, och vi får viktiga influenser från 
omvärlden.

Elance har ett lägsta timpris på tre dollar, knappt 20 kronor. I det 
ingår eventuella sociala avgifter. Genomsnittspriset i så gott som alla 
de mest anlitade länderna ligger högre, men fortfarande mycket lågt: 
Filippinerna knappt 60 kronor, Bangladesh 52 kronor, Pakistan 78 
kronor och Indien 91 kronor.

– Vill man anlita någon som har goda omdömen på vår sajt är det svårt 
att hitta kvalificerad hjälp för mindre än 20 dollar per timme (131 
kronor), säger Kjetil Olsen.

– Däremot är det inte ovanligt med lägre priser även bland duktiga 
konsulter, som är nya hos oss och försöker slå sig in i konkurrensen.

Svenska fackförbund som Unionen och Sveriges Ingenjörer förhåller 
sig avvaktande. Madeleine Lindermann, ombudsman på Unionen, ser 



att internationell prispress på IT-området gör det allt svårare att driva 
krav på löneökningar och kollektivavtal för anställda i Sverige.

– Frågan är hur det går att kvalitetssäkra arbetet via en förmedlingssajt, 
både vad gäller kvaliteten på det utförda jobbet och kravet på 
anständiga villkor. Jag tvivlar på att man kan leva gott ens i Indien 
eller Pakistan med under 100 kronor i timmen. De här personerna är ju 
inte anställda, utan måste själva betala skatter, avgifter och 
försäkringar.

Amir Mofidi på Bokavård.se anser för sin del att utländska 
onlinekonsulter snarare kan bidra till att skapa nya jobb i Sverige:

– Vi har i dag åtta anställda i Göte-borg, säljare, administratörer och 
tekniker. Det hade vi inte haft om vi inte hade kommit i gång.

Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se

Fakta.
Tre dollar i timmen lägsta tillåtna pris

Multinationella jätten Elance-Odesk, företaget bakom Elance.com 
och Odesk.com, har 9,3 miljoner frilansar i 180 länder. I år beräknas 4 
500 fler svenska företag ha anmält intresse för att arbeta med dem.

Lägsta tillåtna timpris är tre dollar i timmen, knappt 20 kronor. I det 
ingår eventuella sociala avgifter. Listan här intill visar 
genomsnittspriset för konsulter per timme, i dollar och svenska kronor.

Land Pris, dollar Kr

Filippinerna  9 60

Bangladesh 8 52

Pakistan 12 78

Indien   14 91

Ryssland 20 131

Kina 22 144

USA 30 196

I Sverige är ett drygt tusental konsulter anslutna, främst inom IT, 
översättning och elektronik.

De svenska konsulterna har hittills lyckats hålla en timkostnad på i 
snitt 34 dollar (222 kronor).

Svenska företag anlitar även andra förmedlare av billiga 
onlinetjänster. Till exempel Fiverr, där det bland annat går att få bilder 
redigerade över natten för fem dollar (33 kronor). “
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DN 5 nov 2014: 

“Nytt bolag förmedlar snabba jobb

Onlinearbetsmarknader för tillfälliga påhugg dyker även upp i 
Sverige. Yobeeda vill förmedla kontakten mellan företag som 
behöver tillfällig hjälp och lättillgängliga arbetslösa ungdomar, 
nysvenskar och seniorer.

Yobeeda – läs jobbidà – startades i juli av Magnus Maurex, som en 
reaktion på den arbetsmarknad hans tonårsdöttrar mötte i 
restaurangbranschen.

– När jag förstod att det fanns så kallade solskensjobb tänkte jag att det 
vore bättre om de kunde hitta andra, schystare korta jobb att fylla ut 
med.

Nu vänder sig Yobeeda till företag som regelbundet med kort varsel 
har behov av extrapersonal, eller är säsongs-, händelse- eller 
väderstyrda. De får registrera sig och lägga ut en annons, som sedan 
matchas mot ”arbetsvilliga och tillgängliga” kandidater, som i realtid 
förväntas visa sin uppdaterade tillgänglighet i tid och rum.

Yobeeda rekommenderar en avtalsenlig lön. Och när någon har 
bokats sätter arbetsgivaren in netto- lönen efter skatt på ett Paypal
konto. När arbetet utförts betalas lönen ut inom fem dagar.

Hittills har runt 700 arbets- sökande och ett femtiotal företag 
registrerat sig. Bara ett tiotal personer har varit ute på jobb. En har fått 
en längre anställning.

LO:s ungdomssekreterare Malin Norberg är skeptisk:

– Problemet är inte för få ingångar till korta otrygga anställningar, utan 
alltför få vägar till trygga jobb.

Skatteverkets Pia Blank Thörnroos ifrågasätter om alla företag 
verkligen kommer att betala in källskatt och arbetsgivaravgifter. 
Yobeeda skickar vid årsskiftet en kontrolluppgift till arbetstagaren, 
men inte till Skatteverket. Arbetsgivarna måste själva deklarera alla 
påhugg, hur korta de än är.

– Små belopp och korta jobb är en klar grogrund för svartjobb. 
Ungdomarna måste kräva en lönespecifikation varje månad från varje 
arbetsgivare, så att de har bevis på att den avdragna källskatten och 
sociala avgifter har betalats in, säger Pia Blank Thörnroos.

Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se “
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DN 5 nov 2014: 

“ Många arbetsplatser saknar kollektivavtal

På flera av Sveriges största byggarbetsplatser råder rena Vilda 
västern. Det anser Byggettans ordförande Christian Bengtzelius.

– Stora arbetsplatser med hundratals utländska byggjobbare 
saknar helt kollektivavtal och skyddsorganisation.

Christian Bengtzelius är inte förvånad över gårdagens olycka, där två 
utländska byggarbetare omkom och en skadades svårt.

– Här handlar det om ett österrikiskt företag som Byggnads upprepade 
gånger utan framgång försökt få ett kollektivavtal med. Enligt uppgift 
höll man dessutom ett väldigt uppdrivet tempo, det befrämjar inte 
heller arbetsmiljösäkerheten.

Bengtzelius slår fast att utländska byggjobbare är överrepresenterade 
vad gäller allvarliga arbetsolyckor.

Tillförlitliga uppgifter saknas, eftersom många av de som tillfälligt 
arbetar i Sverige inte omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. 
Men en LO-rapport från 2010 tyder på två till tre gånger högre 
olycksfrekvens än normalt vid byggena av Citybanan, Norra länken 
samt Citytunneln i Malmö – där hälften av yrkesarbetarna var 
anställda av utlandsregistrerade underentreprenörer eller 
bemanningsföretag.

Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor bland utländska arbetare 
på svensk mark är sannolikt inte heller fullständig, men enligt den 

ökade antalet dödsolyckor bland utländska arbetare från fyra 2011 till 
elva 2013, varav tre inom bygg och anläggning. Hittills i år har fyra 
anmälts, främst lastbilschaufförer, men i förra veckan också en 
slovakisk truckförare på SSAB.

Även hos Arbetsmiljöverket finns en påtaglig oro för följderna av allt 
längre utländska underentreprenörskedjor.

– Det är komplicerat att gå in och arbeta förebyggande på arbetsplatser 
med språkförbistring och utan skyddsombud, säger chefen för 
myndighetens inspektörer Håkan Olsson.

– På ett bygge förändras riskerna dag för dag, och man måste arbeta 
med kontinuerliga riskbedömningar och information till alla på bygget. 
Det försvåras när skyddsorganisation saknas, de anställda talar olika 
språk, och har kanske heller inte med sig den säkerhetskultur vi är 
vana vid i Sverige.

Utan kollektivavtal och fackmedlemmar finns inga skyddsombud. 
Finns hängavtal men inga fackliga medlemmar kan de regionala 
skyddsombuden få tillträde. Men på arbetsplatser utan vare sig svenskt 
avtal eller medlemmar i det svenska facket är det bara 
Arbetsmiljöverkets inspektörer som har tillträde. Och deras resurser är 
starkt begränsade.

Enligt Byggnads ordförande Johan Lindblom hade facket besökt 
kraftvärmeverket ”ett otal gånger” för att försöka få till ett svenskt 
kollektivavtal, vilket bland annat skulle innebära upprättandet av en 
skyddsorganisation, med skyddsombud och skyddsronder, men mötts 



av ointresse både från beställaren Fortum och det företag som Fortum 
anlitat.

– Hos företag som saknar kollektivavtal möts vi av stängda grindar, 
konstaterar Johan Lindblom.

Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson konstaterar att ett stort ansvar 
ligger på det upphandlande företaget:

– Om man nu ska använda utländsk arbetskraft är det viktigt att man 
till samtliga underentreprenörer förmedlar vidare vilka krav som ställs 
på både arbetsgivare och arbetstagare på en svensk arbetsplats. Det 
kan vara svårt när utländska företag handlar upp andra utländska 
företag.

Fortums ledning tillbakavisar spekulationer om att avsaknaden av 
kollektivavtal på arbetsplatsen spelat någon roll.

– Vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor som vi jobbat 
jättehårt med under det här projektet. Vi har under en lång tid, i samråd 
med just Byggnads, gjort inspektioner och gått i genom projektet och 
kommit till slutsatsen att det närmast var en förebild ur 
arbetssäkerhetssynpunkt, säger Ulf Wikström, hållbarhetsschef på 
Fortum, till TT.

Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se “

DN 6 nov 2014: 

“ Bäst betalande bolag befolkas av män

Man, boendes i storstad och kanske med bankjobb – då hör du, 
kanske inte helt förvånande, till lönevinnarna. Först på 23:e plats 
bland de bäst betalande företagen kommer en kvinnodominerad 
arbetsplats, Ikea i Älmhult.

TT har med hjälp av kreditupplysningsföretaget Creditsafe listat de 
bäst betalande företagen i landet. Toppar gör flera finansbolag i 
Stockholm. De allra högsta lönerna har de anställda på norska 
finanshuset ABG Sundal Collier i Stockholm, i snitt 1 530 000 kronor 
om året.

Därifrån är steget ganska långt till det bäst betalande företaget i 
exempelvis Norrlandskommunen Arjeplog, restaurangföretaget 
Tjintokk, 279 000 kronor i årslön i snitt.

– De här siffrorna är inte så förvånande kanske, de befäster snarare den 
bild som varit, säger Creditsafes Sverigechef Krister Jonsson.

Är du man i konsult/tjänstebranschen och boendes i en storstad:

– Ja, då har du ganska säkert en bättre lön än snittet, säger Krister 
Jonsson.

Mansdominansen i löneligan är kraftfull. I endast 32 av de 268 
kommuner (som finns i statistiken) har det bäst betalande företaget i 
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den aktuella kommunen mer än hälften kvinnor på sin lönelista. Och 
då är det vård- eller restaurangjobb som gäller i stor utsträckning.

Tt

Fakta. Här är högsta snittlönerna över miljonen

Företag Bransch Snittlön/år (milj kr) Andel män (%)

ABG Sundal Collier, Kreditinstitut 1,53 86

The Boston Consulting Group, Juridik, ekonomi  1,24 62

Nordea Investment Management, Kreditinstitut 1,22 69

Handelsbanken Fonder, Kreditinstitut 1,22 59

Google Sweden, Information, kommunikation 1,18 75

Oriflame Services Int., Juridik, ekonomi, teknik 1,12 62

Intel Sweden, Handel, service  1,12 84

SEB Investment Management, Kreditinstitut 1,11 “

DN 7 nov 2014: 

“Offentliganställda kvinnor kräver större 
del av kakan

Arbetsmarknadens parter är vilsna i dagens svenska 
nollinflationslandskap. Men redan börjar de kvinnodominerade 
facken i LO, TCO och Saco samla sig inför avtalsrörelsen 2016. 
Alla med målet högre löneökningar än den hittills allenarådande 
industrinormen.

LO:s ledning vill nu försöka ena hela arbetsmarknaden kring behovet 
av relativlöneförändringar, det vill säga högre löneökningar i offentlig 
sektor än i näringslivet. Om nödvändigt med finansiering via högre 
skatter eller statsbidrag. Och de stora offentligfacken inom TCO och 
Saco är inte ointresserade. Modellen skulle dock bland annat kräva 
bindande löften från facken i privata sektorn om att stå tillbaka.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson varnar för det tryck som 
avtalsrörelse efter avtalsrörelse byggts upp i de kvinnodominerade 
låglöneförbunden, från undersköterskor till socialsekreterare, via lärare 
och sjuksköterskor. Han liknar situationen vid en tryckkokare, som 
2016 kan komma att explodera.

På makronivå har modellen med industrins procenttal som norm för 
alla andra lett till en extremt stabil och lyckad lönebildning, men 
problemet är att ett antal förbund har halkat efter, fastslår han.



– Fortsätter det så här kommer flera förbund att ställa sig vid sidan om 
dagens LO-samordning, och hela avtalssystemet kan falla sönder. Det 
har redan börjat, med att flera av TCO- och Saco-förbunden accepterat 
sifferlösa centrala avtal, i hopp om att försöka få mer än normen. Vi 
behöver hitta en ventil, som på ett kontrollerat sätt tillåter oss att lätta 
på trycket, säger Torbjörn Johansson.

Undersköterskorna Lena Lannebjer, 57, och Marie Engfeldt, 52, har 
arbetat 39 respektive 26 år, bägge sedan många år i hemtjänsten kring 
Årsta torg. De flesta av deras arbetskamrater tjänar mellan 19 000 och 
23 000 kronor i månaden, för ett tungt och stressigt heltidsarbete. De 
tycker att det är hög tid för gubbarna att stå tillbaka:

– Det är vår tur nu, säger Marie Engfeldt, som arbetar fackligt på 
halvtid.

– Absolut ingen kommer att vilja jobba här om det inte blir bättre 
betalt och schystare scheman.

Likadan är stämningen bland sjuksköterskor och lärare, 
socialsekreterare, kuratorer, bibliotekarier och fysioterapeuter.

Alla har de lägre löner än privatanställda mansdominerade 
yrkesgrupper med motsvarande utbildningslängd. Löneskillnader som 
inte kan jämnas ut så länge löneutrymmet begränsas av industrins 
normerande procenttal. Och alla konkurrerar de om samma begränsade 
kommunala lönekaka. Något som de senaste åren tidvis lett till hårda 
ord dem emellan.

Nu vill de i stället undersöka möjligheten att göra gemensam sak.

– Vi är absolut positiva till samtal, på villkor att en lösning inte 
riskerar den svenska konkurrenskraften, säger Lärarförbundets 
förhandlingschef Mathias Åström.

LO:s Torbjörn Johansson menar att konkurrenskraften inte är i fara.

– Är alla överens om att den svenska ekonomin tål löneökningar på 
exempelvis 3 procent kan industrin och andra mansdominerade 
branscher stanna vid 2,5 procent, samtidigt som de kvinnodominerade 
förbunden får ta ut 3,5 procent om de privatanställda lovar att inte 
kräva kompensation. Då skulle vi åtminstone ha påbörjat en resa.

Vore hela arbetsmarknaden enig om detta, så skulle det inte heller 
stoppas av statliga Medlingsinstitutet, tror Torbjörn Johansson.

Att höjd lön för alla offentliganställda samtidigt kan kräva höjd 
kommunalskatt och/eller ökade statsbidrag, det är förbunden överens 
om.

– Både kommuner och landsting behöver ekonomisk förstärkning för 
den mer hälsosamma lönesättning som krävs om de ska klara sin 
framtida kompetensförsörjning, fastslår Akademikerförbundet SSR:s 
förhandlingschef Markus Furuberg.

Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se
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Fakta.
Förbunden halkar efter

Lönerna i den offentliga sektorn, där många kvinnor arbetar, är 
generellt lägre än i det privata näringslivet.

Det svenska löneförhandlingssystemet, där industrin fastställer samma 
procentökningstakt för alla, gör att lägre löner varje gång höjs mindre i 
kronor än högre löner. Därmed fortsätter de kvinnodominerade låg
löneförbunden att halka efter.

De senaste åren har lönekonkurrensen mellan de offentliganställda 
tidvis lett till hårda ord mellan exempelvis socialsekreterare och lärare.

Nu vill offentligfacken inom LO, TCO och Saco gemensamt försöka 
skapa acceptans bland de privatanställda för att de ska kunna få ta ut 
högre löneökningar. “

DN 7 nov 2014: 

“ Johan Schück: Låg inflation försvårar 
lönerörelsen

Lite inflation behövs, särskilt inför nästa avtalsrörelse. Varken 
arbetsgivare eller fack vet vad de ska räkna med om Riksbanken 
inte klarar inflationsmålet. Svenska modellen för löneavtal 
fungerar inte när priserna står stilla.

Varför är det inte bra med nollinflation? Riksbankens uppgift är ju, 
enligt lagen, att upprätthålla ett fast penningvärde.

Kritiken mot Riksbanken kan tyckas orättvis, särskilt som hög 
inflation länge var det stora problemet. När inflationsmålet på 2,0 
procent sattes upp på 1990-talet, var det knappast någon som tänkte 
sig att det varaktigt skulle underskridas.

Men målet gäller att hålla en låg inflation, inte att inflationen helt ska 
försvinna. Skälet är att ekonomin fungerar bättre om 
konsumentpriserna tillåts öka något.

Det betyder inte att priserna på alla varor och tjänster samtidigt ska 
stiga. Men i en dynamisk ekonomi måste det finnas utrymme för 
ändrade relativpriser, alltså att en del blir dyrare och annat billigare. 
Tekniska framsteg betyder att många produkter gradvis höjs i kvalitet, 
vilket motiverar högre priser.



Förändringen underlättas om man släpper fram en låg inflation. Det 
blir ännu tydligare om man ser på arbetsmarknaden, där det 
återkommande finns behov av att justera olika gruppers löner mot 
varandra. Eftersom lönesänkningar sällan förekommer, måste 
höjningarna i stället kunna variera i storlek.

Ändrade relativlöner är knappast möjliga utan viss inflation. Det kan 
visa sig svårt nog att få stöd för att högt prioriterade grupper, såsom 
lärarna, ska få mer än andra. Om det alls ska vara genomförbart, 
behövs inflationen som smörjmedel.

Svenska modellen för löneavtal, som har gett stigande reallöner under 
de senaste 20 åren, bygger på att arbetsgivare och fack själva gör upp 
och tar ett stort eget ansvar. Men för detta krävs att båda parter kan lita 
på Riksbankens förmåga att upprätthålla inflationsmålet. Man måste, 
helt enkelt, kunna utgå från att inflationen blir cirka två procent.

Under de senaste åren har detta dock inte fungerat, eftersom 
inflationen blivit väsentligt lägre. Det kan visserligen ses som positivt 
att reallönerna därigenom stiger snabbare. Men det negativa överväger, 
eftersom lönekostnaderna har blivit högre än avsikten, så att företagen 
tappar konkurrenskraft och jobb går förlorade.

För närvarande gäller treårsavtal på huvuddelen av arbetsmarknaden, 
där nästan alla löper ut under första halvåret 2016. Men upptakten 
inför nästa förhandlingsomgång, då arbetsgivare och fack lägger fast 
sina positioner, inträffar redan under nästa år. Det är då som man 
bestämmer sig för hur mycket lönerna bör öka.

Den uppgiften blir dock närmast orimlig när de avtalsslutande parterna 
inte vet vilken inflation som de ska räkna med. Industrins ekonomiska 
råd, bestående av fristående ekonomer, varnade med skärpa för detta i 
somras. Det bidrog förmodligen till att Riksbanken kort därefter sänkte 
reporäntan, efter ett längre uppehåll.

Riksbanken hävdar nu att prisökningarna skyndas på genom beslutet 
om nollränta i förra veckan: Under 2016 ska inflationen nå upp till 2,0 
procent. Men åtminstone hittills har både arbetsgivare och fack haft 
lägre inflationsförväntningar och trott att det ska dröja betydligt längre.

Kanske blir det annorlunda nu. Men när Medlingsinstitutet i måndags 
höll en stor konferens om lönebildningen var det tydligt hur alla parter 
famlade. Ingen vet vad man har att hålla sig till.

Utgångsläget inför nästa avtalsrörelse är därmed mycket osäkert. 
Visserligen råder fortfarande en bred uppslutning kring Industriavtalet, 
där exportsektorn ska vara löneledande för hela arbetsmarknaden. Men 
samtidigt är det mycket tal om undantag för olika grupper som ska ha 
mer, vilket kan göra de kommande förhandlingarna till en ren 
huggsexa.

Problemet skulle bli mindre om Riksbanken snarast möjligt lyckas få 
upp inflationen. Då kan förtroendet för inflationsmålet också 
återvända. Det talar för fler penningpolitiska lättnader snart, även om 
det nu är svårt att sänka reporäntan så mycket mer.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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DN 9 nov 2014: 

“IT-proffsen vinnare på arbetsmarknaden

En lysande arbetsmarknad möter de IT-utbildade. I dag och det 
närmaste decenniet. Minst. På villkor att de ständigt lär sig nytt.

– Alla sorts verksamheter rekryterar IT-personal, trycket är 
stort, säger Maria Widegren, affärsområdeschef på IDG rekry-
tering & ledarskap.

– IT-konsultbolagen rekryterar ju hela tiden, och det är också stor 
efterfrågan från offentlig sektor, konstaterar hon.

Riktigt heta är förstås IT-proffs med spetskompetens, under året har 
efterfrågan ökat. Men även de nyutexaminerade har goda 
jobbchanser. Särskilt eftersökta är IT-arkitekter, mjukvaru- och 
systemutvecklare, testare och testledare.

Maria Widegren på IDG har arbetat med IT-rekrytering i tio år. IDG 
rekryterar under året ett fyrtiotal utvecklare och ett tjugotal IT-
arkitekter till sina kundföretag, medelstora och stora verksamheter 
inom både privat och offentlig sektor.

– Den stora massan är utvecklare, säger Maria Widegren.

– Men även olika typer av IT-arkitekter, vars roll det är att ha en 
helhetssyn över organisationens IT-struktur, se till att företaget 
använder IT så effektivt som möjligt, möjliggöra affärer med hjälp av 
IT, och fungera som en länk mellan teknik och användare. System
arkitekter, integrationsarkitekter, enterprisearkitekter med fler.

IDG lägger ned mycket tid på att hitta rätt person till rätt företag, 
konstaterar hon.

– Vi jobbar med personlighets- och kapacitetstester, ringer referenser 
och så vidare. Det är mycket aktivt sökande och headhunting, man 
scannar databaser och sina egna nätverk.

Man arbetar också allt mer med sociala medier. Främst Linkedin.

– Men vi postar också alla våra jobb via Twitter, och Facebook 
kommer allt mer. Vi går även in i utvecklarforum på nätet och hittar 
kandidater där.

Utvecklarna är ofta unga, och först med den allra senaste tekniken. 
Arkitekterna kan vara lite äldre före detta utvecklare.

Många är civilingenjörer eller systemvetare. Men allt fler är främst 
självlärda, konstaterar Maria Widegren.

– I dag kan du läsa ganska mycket programmering på gymnasiet och 
yrkeshögskolan. En akademisk utbildning är förstås en bra bas, men 
det engagemang och intresse som behövs för att bli en bra utvecklare 
kan du inte läsa dig till. Det du kan i dag är omodernt i morgon, säger 
hon.

Även Maria-Therese Skantz, försäljningschef hos Dfind IT som gör 
cirka 600 IT-rekryteringar per år, slår fast att så gott som alla IT-
specialister är ganska heta just nu.



– Vi har stor efterfrågan på IT-arkitekter, systemutvecklare, scrum 
masters, som coachar och leder utvecklingsarbetet, och testledare. Och 
supporttekniker behövs ju alltid.

– Andra populära grupper är javautvecklare, punktnet-utvecklare, 
webbutvecklare och integrationsutvecklare, nätverkstekniker, data
bastekniker och databasorganisatörer.

Tove Nandorf

tove.nandorf@dn.se
Fakta.

Med spetskompetens inom IT är du högvilt på arbetsmarknaden.

Särskilt eftersökta är IT-arkitekter, som står för helhetssynen över 
organisationens IT-struktur, ser till att företaget använder IT så 
effektivt som möjligt och fungerar som en länk mellan teknik och 
användare, samt mjukvaru- och systemutvecklare, testare och 
testledare.

Källa: Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” 2014. “

DN 9 nov 2014: 

“ Nätverka dig till drömjobbet

Sociala medier, nätverkande och tips från egna medarbetare. Så 
rekryterar attraktiva IT-bolag nya medarbetare.

– Vi tror att smarta duktiga människor känner andra smarta 
duktiga människor, säger Martin Eriksson från Google.

Många studenter drömmer om att jobba på välkända företag som 
Google, Microsoft eller King. DN jobb har ringt runt till ett antal 
spännande IT-arbetsplatser för att ta reda på vad som krävs för att få 
jobb hos dem.

– Vi rekryterar mycket med hjälp av interna referenser och genom 
andra nätverk. Studenter får vi kontakt med genom samarbete med 
universitet samt talangnätverk. Det går också att söka jobb hos oss via 
en jobbportal på vår hemsida, säger Martin Eriksson, rekryterings
ansvarig för Google i Sverige.

Samma rekryteringsteknik finns på flera av företagen som DN har 
pratat med. Många hittar också nya medarbetare genom sociala medier 
som Linkedin och Facebook.

Google ställer höga krav på sina nya medarbetare och tittar på fyra 
olika egenskaper.

– Den första är analytisk förmåga och problemlösning. Den andra 
kallar vi ”googliness” och det innebär att man är en grymt bra 
medarbetare som trivs i en miljö som hela tiden förändras, alltså att 
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man passar in i vår företagskultur, säger Martin Eriksson och förklarar 
att Google också tittar på ledaregenskaper och rollrelaterade 
kunskaper, att man har den kompetens som krävs för de 
arbetsuppgifter man ska utföra.

– Anställningsprocessen går ut på fyra intervjuer med fokus på de fyra 
egenskaperna som jag nämnde ovan. Av intervjuerna rankas alla lika 
högt och det råder konsensus, alltså måste alla som genomför intervjun 
säga ja till kandidaten. Men det räcker inte, det slutgiltiga beslutet 
fattas centralt i USA, vilket gör processen objektiv. Vi anställer alltid 
långsiktigt och det kan ibland dröja flera år innan vi hittar rätt person 
för rätt roll.

Vilka är dina bästa tips till studenter som vill ha jobb hos er?

– Häng med i den digitala utvecklingen och försök skaffa relevanta 
erfarenheter genom sommarjobb och projekt. Bredda horisonterna och 
sök även tjänster internationellt. Se ditt cv som ditt enda pr-
dokument och gör det så bra som det bara går. Det är viktigt att 
undvika stavfel och se till att lyfta fram de erfarenheter som verkligen 
är relevanta för jobbet. Tidigt i karriären bör inte ditt cv vara mer än 
en sida.

Caroline Englund caroline.englund@dn.se
Anders Forsström anders.forsstrom@dn.se “

DN 10 nov 2014:

“ Maktstrukturer under lupp. DN:s serie om 
kvinnors löner fick stort genomslag hos 
läsarna

En av DN:s mest uppmärksammade satsningar under 1970-talet var 
artikelserien ”Kvinnokraft”. Serien startade i en tid av stark 
medvetenhet om, och ursinne över, de olika förtryck som fanns runt 
om i världen – och här hemma. I Sverige bildades den feministiska 
organisationen Grupp 8 som hade slagordet ”Det privata är politiskt”. 
Man diskuterade rätten till heltidsarbete och daghemsplats samt 
kvinnors dubbelarbete. Kvinnans rätt till sin egen kropp, med fri abort 
och smärtlindring vid förlossning, var också en viktig fråga som lyftes.

”Sjuttiotalet har kommit med en aggressivare ton. Kvinnokamp, 
kvinnomakt, det dubbla förtrycket – manssamhällets och kapitalets. 
Frågan är bara: Vilket förtryck angriper vi först?”, skrev DN-reportern 
Gunilla Borgström som ingick i redaktionen för ”Kvinnokraft”.

Redaktionen tog ett stort grepp om maktstrukturer i och utanför 
arbetslivet samt lönegapet mellan kvinnor och män. Man intervjuade 
kvinnor i olika klasser och skeden av livet och kompletterade deras 
berättelser med aktuell statistik.

Först ut i serien var en artikel med rubriken ”Kvinnan värd mest vid 
20 – Taxeras till en halv karl”. Den berättade om hur lågt betalda 
många kvinnor är, trots att de gör samma jobb som män. ”Femton 
tusen kronor mindre om året tjänar den helårsarbetande, 
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heltidsanställda, friska kvinnan jämfört med sin manliga 
motsvarighet”, skrev DN.

För den 34-åriga industriarbeterskan Solveig Sandberg, som gör delar 
till k-pistar på det statliga gevärsfaktoriet i Eskilstuna och avancerat 
till förman, tog det fem år innan hon fick samma lön som de manliga 
förmännen.

”Vi fick tjata och tjata på verkmästaren och facket. (...) Företaget stjäl 
pengar av oss kvinnor när vi står dagarna i ända och gör samma bitar 
som männen utan att få lika betalt”, säger Solveig.

Senare i serien intervjuade DN hemmafruar i Åkersberga. 
Småbarnsmammorna fick ingen lön, inga pensionspoäng och bara en 
symbolisk sjukpenning. Flera ville inte förvärvsarbeta, andra ville, 
men bristen på daghemsplatser gjorde det omöjligt. Många saknade 
utbildning. ”Jag är tvungen att stanna hemma tills barnen klarar sig”, 
säger Ulla-Britt Tausis i artikeln.

Reportern Gunilla Lundström skrev i en analys att kvinnors 
arbetsmarknad skiljer sig helt från männens, kvinnor är ofta ”latent 
och partiellt arbetslösa”, vilket gör att ”deras arbetslöshet alldeles 
saknar den politiska tyngd som männens har”.

Även de högutbildade kvinnorna hade svårare att få ledande 
befattningar än män. På Försvarets forskningsanstalt, tituleras en 
kvinnlig ingenjör ”fru” eller ”fröken”, medan mannen tituleras 
”ingenjör”, berättar kvinnliga anställda för tidningen.

Sist i serien gick redaktionen för ”Kvinnokraft” hårt åt den egna 
arbetsplatsen. ”DN-huset inte bättre än andra”, lyder rubriken på 
förstasidan. ”Bilden blir densamma som på de flesta arbetsplatser. 
Kvinnorna har oftast sämre jobb och sämre lön”, skrev redaktionen 
och redovisade aktuell statistik. I redaktionsledningen satt 13 män och 
två kvinnor. Av journalisterna på allmänna redaktionen var 94 män och 
56 kvinnor – ofta med 400–600 kronor lägre i lön per månad än 
männen.

Serien fick stor genomslagskraft hos läsarna – som skickade in många 
brev – och av andra medier. Den 6 juni 1973 uppvaktade 
Kvinnokraftredaktionen DN:s vd Gustaf Douglas, när han fyllde år. 
Uppvaktningen bevakades av ett stort medieuppbåd. Med vykort och 
tröjor med texten ”Gustaf säg det i löner och inte i ord” krävde 
journalisterna förändring.

Emma Lofors emma.lofors@dn.se “
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DN 11 nov 2014: 

“Även tjänstemän har svårt att orka fram 
till pension

Både tungt fysiskt arbete och dålig psykosocial arbetsmiljö kan få 
oss att lämna arbetslivet före 65-årsdagen. Det bekräftar en 
rapport från Arbetsmiljöverket. Även lärare, präster och psykolo-
ger kan ha svårt att orka ända fram.

– Den psykosociala arbetsmiljön spelar allt större roll, när vi får allt 
fler tjänstemannajobb och en minskande andel fysiskt tunga arbeten, 
konstaterar Ellinor Ivarsson, en av forskarna bakom 
Arbetsmiljöverkets nya kunskapssammanställning.

Tidigare forskning har ofta visat att tjänstemän stannar längre i 
arbetslivet. Till exempel är den faktiska pensionsåldern i flera LO-
yrken 61–62 år, medan de grupper som jobbar längst är specialister 
inom biologi, högre ämbetsmän, politiker, vd-ar och verkschefer.

Men Arbetsmiljöverkets nya rapport stärker bilden av att även 
tjänstemän i yrken som kräver mycket social kontakt med vårdtagare 
eller kunder, så kallade kontaktyrken, löper större risk att lämna 
yrkeslivet i förtid. Till exempel präster, psykologer, kuratorer och 
social- arbetare. En färsk studie från Försäkringskassan visar att både 
kvinnor och män i kontaktyrken, liksom anställda inom offentlig 
sektor, löpte större risk att bli sjukskrivna med en psykisk diagnos än 
genomsnittet. Präster toppade listan över yrken med flest 
sjukskrivningar på grund av stress.

Ellinor Ivarsson har dessutom i en magisteruppsats analyserat 
intervjuer med yrkesaktiva mellan 50 och 64 år. Hon pekar på att en 
stor andel tjänstemän inom vården och läraryrkena svarar ”nej” eller 
”vet ej” på frågan om huruvida de kommer att orka fram till 65 års 
ålder.

I läraryrken med kortare högskoleutbildning svarar drygt 34 procent av 
kvinnorna och nästan 16 procent av männen ”nej” eller ”vet ej”. Bland 
lärare på universitet, gymnasie- eller grundskola är motsvarande siffror 
26 procent av männen och 22 procent av kvinnorna, liksom 18 procent 
av kvinnorna och 17 procent av männen bland hälso- och 
sjukvårdspersonal med kortare högskoleutbildning.

Även bland läkare och annan specialistutbildad hälso- och 
sjukvårdspersonal var många tveksamma: drygt 15 procent av männen 
och 12 procent av kvinnorna.

I gruppen med lågutbildad vård- och omsorgspersonal säger nästan en 
fjärdedel av männen ”nej” eller ”vet ej”, liksom drygt 14 procent av 
kvinnorna.

Arbetsmiljöverkets rapport bekräftar också bilden av att kvinnor har 
högre sjukfrånvaro, större hälso-problem och lämnar arbetslivet 
tidigare. Något som till stor del kan förklaras genom deras yrkes- och 
branschval, och att kvinnor tycks reagera mer på en dålig psykosocial 
arbetsmiljö.

Negativa psykosociala faktorer är till exempel kombinationen höga 
krav och liten kontroll över det egna arbetet, dåligt stöd från chefen, 
psykologisk stress och känsla av otillräcklighet. Bland de fysiska 



faktorerna finns tunga lyft, ergonomiskt bristfälliga arbetsmiljöer, 
arbete med vätskor, höga ljud, samt repetitiva och monotona uppgifter.

Faktum är dock att de som i dag slutar i förtid ändå gör det betydligt 
senare än för bara några år sedan. I tabellen här intill visas siffror över 
vilka yrken som i snitt lämnar yrkeslivet tidigast respektive senast. I 
motsvarande undersökning 2007 lämnade flera grupper arbetslivet upp 
till fyra gånger tidigare, till exempel ”handpaketerare och andra 
fabriksarbetare”, som gått från pension 10,1 år före 65-årsdagen till 
2,42 år före.

Bakom ligger förändringar i både attityder och regelverk, fastslår 
forskaren Roland Kadefors vid Göteborgs universitet:

– Dels har vi ju ett tryck i den allmänna debatten på att man ska arbeta 
så länge som möjligt, dels är det i dag nästan omöjligt att bli beviljad 
aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se

61-62 år

är den faktiska pensionsåldern i flera LO-yrken, medan de grupper 
som jobbar längst är specialister inom biologi, högre ämbetsmän, 
politiker, vd-ar och verkschefer. “

DN 13 nov 2014: 

“Sänkta löner ingen lösning

Sverige har små löneskillnader, jämfört med andra länder. Men 
prestationerna skiljer sig däremot ganska mycket. I denna 
spänning mellan lön och produktivitet ligger en orsak till 
arbetslösheten.

Kommentar
De flesta länder i Europa, liksom USA, har minimilöner som bestäms 
genom politiska beslut. I Sverige har vi däremot lägstalöner som sätts 
av arbetsmarknadens parter i kollektivavtalen. Det finns bred 
uppslutning kring att golv av det slaget behövs för att hindra svält
löner.

Men en svårare fråga är hur det ska undvikas att personer med låg 
produktivitet därmed stängs ute från arbetsmarknaden.

I en ny rapport om lönebildningen tar sig Konjunkturinstitutet, KI, 
an problemet. Man pekar på forskning som visar att höga lägstalöner 
har en negativ inverkan på sysselsättningen och tillväxten i ekonomin.

Detta är högst relevant för Sverige, även om sysselsättningen och 
tillväxten har utvecklats relativt gynnsamt hos oss. Men det kunde 
alltså ha gått ännu bättre, i synnerhet för dem som saknar jobb.

Lönesänkning är dock knappast lösningen, eftersom redan 
lågavlönade inte ska behöva få sämre betalt. Däremot kan 
anställningsstöd och andra subventioner vara till hjälp, trots risken att 
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andra jobb trängs undan – liksom att låglönebranscher blir beroende 
av offentligt stöd.

Kostnaderna för varje nytt jobb som inrättas med subventioner kan 
tyckas höga, men KI drar den rimliga slutsatsen att det ändå kan löna 
sig samhällsekonomiskt. Det rör sig om en ofrånkomlig nödlösning 
när det inte går att höja produktiviteten hos alla individer så mycket att 
samtliga blir anställningsbara på den reguljära marknaden.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“Forskaren: Så minskar du skadlig stress på 
jobbet

Ta djupa andetag, ändra förhållningssätt och sätt upp konkreta 
mål. Det är några sätt att minska negativ jobbstress, enligt 
experten Dan Hasson.

Allt fler får besvär på grund av arbetet och det är stress och andra 
psykiska orsaker som ökar mest. Det kom Arbetsmiljöverket fram till i 
en stor undersökning som presenterades i början av oktober. Var fjärde 
person som arbetar i Sverige har besvär som kan kopplas till jobbet 
och det är en betydande ökning sedan 2012, visar undersökningen.

Dan Hasson, som är stress- och arbetsmiljöforskare, ser tendenser på 
att sjukskrivningarna ökar, men tycker inte att man ska se stress som 
något enbart negativt.

– Den som har hög arbetsbelastning och klarar av det kan oftast må 
bra. Då medför stressen positiva konsekvenser. Vad som gör att den 
går över i negativa konsekvenser kan variera stort mellan olika 
personer, men ofta beror det på att belastningen från arbetet eller 
privatlivet blir för stor. Det kan exempelvis handla om yttre 
omständigheter som konflikter, otrygghet, höga krav och brist på 
kontroll, förklarar han.

Den som känner att stressen tar överhand kan, enligt Dan Hasson, 
använda en rad olika metoder för att må bättre.
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– Det viktigaste är att se till att varva ner och återhämta sig. Har man 
svårt att göra det kan man träna på att ta djupa andetag eller göra 
avslappningsövningar. Det är också viktigt att man får ordentligt med 
sömn, säger Dan Hasson.

Han tipsar även den som jobbstressar om att variera sina 
arbetsuppgifter.

– Om man känner att det låser sig kan det vara bra att göra något 
annat ett tag.

Det är dessutom viktigt att försöka se sin situation i ett nytt perspektiv, 
anser Dan Hasson.

– Ibland kan man inte påverka sin arbets- eller livssituation särskilt 
mycket. Däremot kan man kanske förhålla sig till den på ett annat sätt.

En annan central del i effektiv stresshantering är att sätta upp konkreta 
mål och att fokusera mot dem.

– Problemet för många som är stressade är att de flyr från omedvetna 
eller medvetna hot. Om man tar reda på vad man egentligen vill 
slipper man ta omvägar och behöver inte lägga energi på onödiga 
saker.

Dan Hasson arbetar bland annat med att hjälpa arbetsplatser med att 
förebygga skadlig stress och att främja hälsa och god arbetsmiljö. Han 
tycker att det är viktigt att arbeta både främjande och förebyggande 
och att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt när man ser negativa 

trender.

– Många arbetar reaktivt med negativ stress, det vill säga att åtgärder 
sätts in när ohälsan har uppstått. Det bästa är om man kan komma åt 
den innan det har gått för långt, säger han.

Caroline Englund

caroline.englund@dn.se
Fakta. Dan Hasson

Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering 
och hälsopromotion vid Uppsala universitet.

Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och är 
forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Han har också skrivit böckerna ”Stressa rätt!” och ”Effektiv 
stresshantering: På en timme”.

Fakta. Övningar

Den som har mycket att göra vill gärna göra allt på en gång. Det 
kan sluta med att man känner skuld för det man inte har hunnit 
göra och att man inte gör något alls. Här kommer en övning som 
kan få den typen av stress att lätta.
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1 Sitt, stå eller ligg ner bekvämt. Dra gärna tre fyra djupa andetag. Det 
går bra att skriva samtidigt som du utför denna övning om du önskar.

2 Föreställ dig att du har ett skrivbord med tre lådor framför dig. På 
bordet har du massor med saker som måste göras.

3 Välj de saker som någon annan kan åtgärda eller som är någon 
annans problem och placera dem i den nedersta lådan.

4 I den mittersta lådan kan du placera de saker som du eller någon 
annan absolut inte kan åtgärda.

5 Slutligen kan du i den översta lådan lägga in alla saker du faktiskt 
kan göra något åt. Öppna den översta lådan på bordet och besluta dig 
för vilka delar du ska ta dig an först.

Källa: Healthwatch.se “

DN 14 nov 2014: 
“Johan Schück: Lättare sagt än gjort att nå 
målet med lägre arbetslöshet

Regeringen får mycket svårt att nå sitt mål att arbetslösheten ska 
vara lägst i EU till 2020. Flera av förslagen i budgeten går i 
motsatt riktning. Nu varnar Konjunkturinstitutet för att nivån 
kan fastna en bit ovanför sex procent.

Tyskland har för närvarande EU:s lägsta arbetslöshet på 5,0 procent, 
som kan jämföras med 7,8 procent i Sverige. Gapet ser inte ut att 
minska under de närmaste åren. EU-kommissionen spår i sin nya 
prognos att båda länderna lyckas få ned arbetslösheten med 0,2 
procentenheter till 2016.

Svenska regeringen är betydligt mer optimistisk i den prognos som 
levererades i budgeten. Där räknar man med att arbetslösheten ska 
vara nere på 6,1 procent till 2018. Men då väntas ekonomin vara i 
balans, vilket betyder att man inte kommer mycket längre enbart med 
förbättrad konjunktur.

Vilka förändringar som sedan ska inträffa, så att målet kan uppnås till 
2020, är oklart. Inte heller är det tydligt hur lågt arbetslösheten ska 
sjunka, eftersom målformuleringen gör det beroende av hur Tyskland 
lyckas framöver. Regeringen siktar mot rörligt mål.

Det lovvärda syftet är ändå att försöka rikta alla ekonomisk-politiska 
åtgärder i samma riktning: mot en lägre arbetslöshet. Men det är också 
lättare sagt än gjort. Exempelvis kan förslaget i budgeten om högre a-
kasseersättning vara välmotiverat på andra grunder, men gör samtidigt 
att ansträngningarna blir mindre att söka jobb.



Í sin nya årsrapport om lönebildningen gör Konjunkturinstitutet, KI, en 
genomgång av effekterna på arbetslösheten av förslagen i budgeten. 
Det gäller avtrappat jobbskatteavdrag för inkomster över 50 000 
kronor per månad, begränsad uppräkning av skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt, slopad nedsättning av socialavgifter för unga, särskild 
löneskatt för äldre, höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen, 
höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt nya åtgärder inom 
arbetsmarknadspolitiken.

Slutsatsen av denna genomgång blir att den samlade effekten på 
arbetslösheten är negativ. Men bedömningen gäller inte dagens 
arbetslöshetsnivå, utan jämviktsarbetslösheten som, enligt KI, blir 
något högre.

Detta märks inte så mycket genast, men får större konsekvenser på 
längre sikt. Jämviktsarbetslösheten ska visa vilken varaktig 
arbetslöshetsnivå som är möjlig när ekonomin är i balans. Sverige är 
ännu långt ifrån en sådan situation, men väntas nå dit mot slutet av 
decenniet.

KI ändrar nu sin beräkning av jämviktsarbetslösheten och tror på en 
långsammare nedgång. Förra året talade man om en minskning till 6,0 
procent till 2022, nu handlar det i stället om 6,3 procent till 2023. 
Sifforna ska inte tolkas som exakta, men visar ändå att utsikterna har 
försämrats.

En ofrånkomlig förklaring är det stora inflödet av asylsökande, där 
många behöver lång tid för att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta 
påverkar också arbetslöshetens sammansättning och gör matchningen 
mellan arbets- sökande och lediga jobb svårare. Även med ett starkt 
tryck att söka jobb är det åtskilliga som inte hittar något.

Utsikterna är troligtvis mer oroande än vad KI redovisar i sina siffror. 
Effekterna på jämviktsarbetslösheten av regeringens förslag i budgeten 
finns inte med i beräkningen. Man har inte heller hunnit ta hänsyn till 
Migrationsverkets nya prognos där antalet asylsökande under 2015 
uppskattas till mellan 80 000 och 105 000 personer, mot cirka 68 000 
till och med oktober 2014.

Flyktingfrågan handlar givetvis om mycket mer än svenska jobb. 
Men även om Sverige vill vara generöst när det gäller mottagande, har 
det hittills varit betydligt sämre med förmågan till integration.

I Tyskland är arbetslöshetsnivån densamma som i Sverige när det 
gäller inrikes födda som är äldre än 25 år, visar KI-rapporten. Men 
skillnaden är markant när det gäller ungdomar och utrikes födda som 
tyskarna ger ett helt annat utrymme på arbetsmarknaden.

För Tysklands del handlar det i betydligt högre grad om arbetskrafts
invandring. Sverige står inför en annan utmaning och hur den ska 
mötas finns ännu inga färdiga svar på.

Johan Schück är samhällsekonomisk krönikör.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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“Tjänster har axlat rollen som den nya 
jobbmotorn

Tjänsterna har tagit över industrins roll som jobbmotor i svenska 
ekonomin, särskilt efter finanskrisen 2008–2009. Företagstjänster 
ökar kraftigt även när andra delar av arbetsmarknaden backar, 
visar Almega i en ny undersökning.

Företagstjänster riktar sig numera främst till andra delar av tjänste
sektorn, medan mindre än en tredjedel går till industrin.

Det visar Almega med hjälp av en så kallad input/output-analys från 
Statistiska centralbyrån, som klarlägger kopplingarna mellan branscher 
i olika delar av ekonomin.

Numera är det, enligt Almega, cirka 800 000 personer som 
producerar företagstjänster, vilket är betydligt fler än i den vanliga 
statistiken. Det hänger samman med att många av dem arbetar som 
underleverantörer till andra företag.

Företagstjänsterna har ökat med 7,5 procent per år under senaste 20-
årsperioden, jämfört med 3,3 procent för tjänstesektorn i stort.

– Företagstjänster utförs ofta av kunskapsintensiva företag. Det har 
inträffat en markant förändring under de senaste 20 åren, där även 
andelen med högskoleutbildning har ökat markant, säger Almegas 
chefsekonom Lena Hagman.

Hon betonar att industrins strukturomvandling mot ökat tjänste
innehåll har ökat sedan finanskrisen.

Antalet personer som sysselsätts genom industrin har samtidigt 
minskat kraftigt, cirka 132 000 färre 2010 jämfört med 2005. 
Konkurrensen från omvärlden har blivit hårdare, vilket främst slår mot 
underleverantörerna.

– Importinnehållet i svenska industriprodukter ökar och det gäller även 
beträffande de företagstjänster som ingår. Svenska tjänsteföretag möter 
en hårdnande internationell konkurrens på sin hemmamarknad, 
samtidigt som de själva har blivit allt större exportörer. Deras insatser 
ingår också som en viktig del i storföretagens globala värdekedjor, 
framhåller Lena Hagman.

Med detta menar hon att produktionen har blivit alltmer uppdelad, 
där företag från olika länder bidrar med sin speciella kompetens. Detta 
innebär, bland annat, att många jobb försvinner och andra skapas i 
deras ställe.

Men enligt Lena Hagman överväger fördelarna för Sverige, där 
inkomsterna stiger tack vare effektivare produktion och högre 
förädlingsvärde.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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“ Bakvänt fokus på samvete

Vården är full av verkliga och potentiella etiska dilemman, frågor för 
såväl enskild vårdpersonal som lagstiftare, filosofer, teologer och 
etiska råd att fundera kring. Aktiv dödshjälp och omskärelse av 
nyfödda gossebarn är några, liksom frågor som infinner sig i samband 
med surrogatmödraskap, donation av könsceller och hanteringen av 
ratade embryon. Allt som har att göra med genteknik och möjligheten 
att skräddarsy sina barn hör till framtidens svåra, etiska avvägningar.

Den enkla regeln är att lagen bestämmer villkoren för vårdpersonalens 
uppgifter. Har man allvarliga betänkligheter får man söka sig till andra 
verksamheter som inte trotsar samvetet.

De som nu driver frågan om generella samvetsklausuler har framför 
allt siktet inställt på abortvården.

Men det är ju, som många debattörer redan har påpekat, inte någon 
mänsklig rättighet att få vara just barnmorska och som sådan få arbeta 
med exakt det man vill. Den som aktivt söker tillträde till arbetsplatser 
där en viss typ av ingrepp utförs kan inte komma dragande med sitt 
samvete för att hävda sin rätt att slippa göra vissa saker.

Ellinor Grimmark är en stridbar barnmorska som på grund av sin 
inställning till abortvård inte fick jobb där hon önskade. Hon tänker nu 
driva sin sak ända till Europadomstolen. Bakom sig har hon juristen 
Ruth Nordström som arbetar för organisationen Scandinavian Human 
Rights Lawyers och samarbetar med Alliance Defending Freedom. Det 

senare är ett internationellt nätverk som med juridikens hjälp bland 
annat vill begränsa aborträtten.

De etiska gränserna kring livets början är inte så självklara som det 
ibland kan låta. Mot kvinnors självbestämmanderätt över sin kropp 
står frågan om när mänskligt liv blir skyddsvärt. Den diskussionen ska 
inte bannlysas. Även barnmorskor bör kunna ha olika uppfattningar 
och somliga arbetar med helt andra saker än abortrelaterad vård.

Det är också tänkbart att det finns arbetsgivare som kan låta den som 
inte vill assistera vid aborter kompensera arbetskamraterna genom att 
åta sig andra, inte så populära arbetsuppgifter.

En samvetsklausul däremot, lagstadgad eller som facklig uppgörelse, 
medför att det blir arbetsgivarens plikt att organisera arbetet kring 
personalens åsikter. Det är bakvänt och orimligt.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 16 nov 2014: 

“Alla frågar efter problemlösarna

Bygg- och maskinsektorn är den del av arbetsmarknaden där det 
behövs flest ingenjörer de närmsta åren. Men den som har läst en 
teknisk utbildning kan välja brett. Kemiingenjören Merja Niemela 
har testat alltifrån läraryrket till byggbranschen.

Under flera år har Arbetsförmedlingen påtalat att det behövs fler 
ingenjörer i Sverige.

– Vi ser stora brister inom alla områden utom kemi, där det tidigare 
funnits ett överskott på ingenjörer, men nu råder balans. Största bristen 
finns inom bygg- och maskinsektorn, säger Anna-Lena Arvidsson, 
arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Och bristen kommer troligen att hålla i sig, bedömer 
Arbetsförmedlingen.

– Stora pensionsavgångar väntar fram till 2025, säger Anna-Lena 
Arvidsson.

Som inte tror att det behöver vara avgörande vilken inriktning man 
väljer som ingenjör. Många inriktningar kan användas i helt olika 
branscher.

– Arbetsgivaren söker efter en problemlösare när man anställer en 
ingenjör. Det är i första hand ett tankesätt man är ute efter, säger 

Anna-Lena Arvidsson.

Merja Niemelä har provat på en hel del olika branscher. Sedan hon 
tog sin examen som högskoleingenjör i kemi på 90-talet har hon bland 
annat arbetat med tillverkning av mönsterkort och mobiltelefoner på 
Ericsson, busstillverkning på Scania och avloppsvattenrening på 
Käppala reningsverk.

Efter några år läste hon vidare och tog en civilingenjörsexamen med 
internationell inriktning på KTH.

IT-bubblan slog hårt mot de svenska ingenjörerna. Samtidigt skrek 
skolorna efter kvalificerade lärare inom teknik, matematik och 
naturvetenskap. Regeringen drog i gång en satsning för att få 
arbetslösa ingenjörer att bli lärare.

Merja Niemelä hängde på och blev matte- och tekniklärare i klasserna 
4 till 9.

– Det var nog den tiden som gav mig allra mest. När polletten faller 
ned och en elev plötsligt förstår något som de inte förstått tidigare blir 
man nästan tårögd av glädje, säger Merja Niemelä.

Men nu är det brist på ingenjörer igen och skolan söker med ljus och 
lykta efter lärare med som läst teknik och naturvetenskap.



Olle Dahlberg är arbetsmarknadsutredare på fackförbundet Sveriges 
Ingenjörer och har bra koll på svängningarna för ingenjörsyrket. Han 
håller med om att det i dag råder en god arbetsmarknad för ingenjörer, 
men bristen gäller framför allt ingenjörer med yrkeserfarenhet.

– De nyutexaminerade har inte svårt att hitta ett jobb, men det är 
svårare att hitta rätt jobb. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar. 
Man kan inte räkna med att hamna där man vill på en gång, säger Olle 
Dahlberg.

Det är inte enbart den formella utbildningen som är viktig, menar Olle 
Dahlberg. Man måste också ha de personliga egenskaper som 
efterfrågas och vara ambitiös och duktig.

– Man måste vara hyfsad på matte, tycka att det är intressant med 
teknik och vara beredd att kavla upp ärmarna. Annars blir det inte 
roligt att studera och svårt att övertyga ett företag om att anställa en, 
säger Olle Dahlberg.

Arbetsmarknaden vände och sedan 2011 arbetar Merja Niemelä som 
ingenjör, med miljöcertifiering av byggnader på Skanska Sverige AB.

– När en slutkund vill ha en byggnad med miljöstämpel är jag med 
från början. Gärna redan på arkitektstadiet, säger Merja Niemelä.

Under åren på olika jobb har hon lärt sig mycket om mänskligt 
samspel – och hur viktigt det är.

En nyutexaminerad ingenjör må vara en utmärkt teknisk problem
lösare, men inte självklart en mänsklig problemlösare.

– Jag önskar att vi hade fått mer av den psykologiska aspekten under 
utbildningen, vad som händer i möten mellan människor, säger hon.

Hans Arbman hans.arbman@dn.se

Fakta. Merja Niemelä

Ålder: 44 år.

Familj: Sambo, två barn.

Bor: Lidingö.

Utbildning: Högskoleingenjör i kemi, civilingenjörsexamen med 
internationell inriktning i miljöteknik och hållbar infrastruktur. 
Lärarhögskola.

Karriär: Produktionstekniker Ericsson Telecom i Norrköping, 
ytbehandlingstekniker och miljöingenjör Scanias busstillverkning i 
Katrineholm, miljösamordnare Ericsson mobile i Linköping, lärare i 
matte och teknik årskurs 4–9 Lidingö, miljöingenjör Käppala 
reningsverk, Lidingö, miljöcertifieringsingenjör Skanska i Stockholm.

Framtidsdröm: Verka i en roll där jag kan påverka riktningen mot ett 
hållbart samhälle. “
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“Jag vill jobba mindre – vad säger jag till 
chefen?

Fråga: Jag är 41 år, har två ganska små barn och ett nytt roligt jobb. 
Jag är provanställd sedan två månader. Jobbet medger viss flexibilitet, 
men jag pendlar ett par mil varje dag och jobbar heltid. Jag har 
hämthjälp två dagar i veckan.

Jag vill gå ner i tid men med fyra månader kvar av min provanställning 
är jag rädd att ta upp detta före den är slut. Hur ska jag ta upp frågan 
när de fyra månaderna har gått? Jag vill fortfarande vara någon att 
räkna med.

Kan du ge tips på hur jag ska göra för att det inte ska bli lika mycket 
jobb på fyra arbetsdagar som jag gör idag. Vi är en liten grupp där alla 
är ganska hårt belastade. Jag undrar också om jag har rätt exempelvis 
vara helledig en dag i veckan eller om chefen kan säga att jag bara får 
ta två timmars ledigt om dagen.

Svar: Jag förstår din frustration. Det är viktigt att du inte går in i 
väggen. Tyvärr verkar du ha tackat ja till fel jobb, det passar inte in i 
ditt liv just nu. Var finns din partner som bör ta sitt ansvar?

Din chef lär inte uppskatta att du berättar detta först när din 
provtjänstgöring är slut. Det uppfattas nog som svek. Vill du ha en bra 
relation på jobbet framöver bör du ta upp frågan innan. Berätta det du 
skrev till mig och kom med ett förslag till lösning på viss tids sikt. 

Kanske kan du arbeta fyra dagar i veckan under ett års tid och föreslå 
hur de övriga ska arbeta när du är borta 20 procent. Övertid för 
kollegorna? Detta bör du tala med chefen om nu. Liksom hur lång tid 
du räknar med att det kommer vara så här.

Om du vill vara en kraft att räkna med, en som kan och vill utvecklas 
tillsammans med dina kolleger, måste du visa i handling att du är 
intresserad av arbetet och att de kan lita på dig. Alternativet är att du 
söker ett annat arbete som stämmer in på hur mycket tid du kan jobba.

Karriärrådgivare Gunilla Arhén “



DN 16 nov 2014: 

“Språket ett hinder för utländska 
ingenjörer

Det råder ingenjörsbrist, hävdar företagen. Samtidigt är arbets-
lösheten bland invandrade ingenjörer fyra gånger högre än bland 
svenskfödda. 29-årige grekiske elektroingenjören Christos Kapos 
har sökt 500 jobb på knappt två år utan att få napp.

– Nu hoppas jag på ingenjörspraktik senast i februari. Man ska ha både 
tur och kontakter, säger han, när vi träffas på Studenthuset på 
Stockholms universitet.

Där går han sedan i somras ”Korta Vägen”, ett program i samarbete 
med Arbetsförmedlingen som ska hjälpa nyanlända akademiker att 
hitta nätverk, praktik och jobb inom sitt yrkesområde.

Att utbilda sig till elektroingenjör är en bra investering, lovar Kung
liga Tekniska Högskolan på sin hemsida. 99 procent av studenterna 
får snabbt en anställning. Enligt Arbetsförmedlingen är 
civilingenjörer inom elkraft och elektronik bland de mest efterfrågade.

Men Christos Kapos, som har en fyraårig grekisk utbildning i 
elektroteknik och ett års erfarenhet inom grekisk processindustri, har 
inte fått jobb. Trots att han började skicka ansökningsbrev till svenska 
företag redan innan han förra sommaren lämnade Grekland.

– Sedan jag kom hit har jag nog skickat cirka 350 ansökningar, kallats 
till intervju fyra gånger, men ännu inte kommit in någonstans, säger 
han, på lite trevande men fullt förståelig svenska.

Teknikföretagen brukar säga att de invandrade ingenjörerna ofta har 
otillräckliga erfarenheter och svenskkunskaper.

Christos Kapos vet att han flera gånger valts bort på grund av språket.

– Sedan dess har jag läst yrkessvenska, gjort praktik som 
servicetekniker på Electrolux, och kompletterat min utbildning med en 
kurs i automation.

”Korta vägen” har lärt honom att anpassa varje ansökan till företaget i 
fråga. Med hjälp av sin karriärvägledare har han anmält intresse för 
praktik hos en rad företag, däribland Fortum, Eon, Midroc och Atlas 
Copco.

2013 hade nära sex av tio deltagare i ”Korta Vägen” fått jobb tre 
månader efter avslutad praktik, konstaterar projektledaren Lovisa 
Fältskog Johansson.

– Vi lägger stora resurser på att synliggöra deras kompetens och hjälpa 
dem att skapa nätverk. Vi blir ofta den första svenska referensen de 
har, men efter praktiken har deras möjligheter förbättrats mycket.

Lovisa Fältskog Johansson tycker att företagen ibland ställer 
omotiverade krav på att ingenjörerna ska tala perfekt svenska och ha 
erfarenhet i Sverige. Inne på samma linje är Magnus Skagerfält på 



fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Han tycker att teknikföretagen 
saknar trovärdighet när de talar om ingenjörsbrist, särskilt där engelska 
är koncernspråk:

– De rekryterar ingenjörer utomlands, men kan inte ta dem de har 
framför näsan, trots att de ibland till och med har bättre kompetens.

Tove Nandorf

tove.nandorf@dn.se
Fakta.

Teknikföretagen talar ofta om ingenjörsbrist och rekryterar 
utomlands.

Samtidigt anser kritikerna att arbetsgivarnas rekrytering är alltför 
snäv: stora grupper av ingenjörer har svårt att få jobb, de 
nyutexaminerade, de medelålders, och de nyanlända invandrarna.

Civilingenjörer med utländsk bakgrund hade 2010 8,2 procents 
arbetslöshet, att jämföra med 1,9 procent arbetslöshet bland 
svenskfödda.

”Korta Vägen”, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och en rad 
utbildningsanordnare, hjälper de utländska ingenjörerna.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer har också startat ett 
mentorprogram för att hjälpa till med kontakter. “

DN 19 nov 2014: 
“LO-basen tar ny strid mot Lavaldomen

I mitten av december kallar statsminister Stefan Löfven till sitt 
första toppmöte på Harpsund. Då träffas ledarna för S och LO i 
Sverige, Tyskland och Österrike för att diskutera Lavalfrågan.
– Det här kommer inte att gå fort, det är ett långsiktigt arbete, 
säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Den 12 och 13 december träffas ledarna för LO och 
Socialdemokraterna i Sverige, Tyskland och Österrike på Harpsund i 
Sörmland. Österrikes förbundskansler Werner Faymann och Tysklands 
vicekansler Sigmar Gabriel, båda socialdemokrater, kommer att delta i 
mötet. Ämnet för samtalen blir Lavaldomen från 2007, som enligt 
facket leder till såväl lönedumpning som sämre säkerhet på 
arbetsplatserna.

– Jag tog ett initiativ med Stefan Löfven veckan efter valet, till att han 
ska försöka bygga en allians med de länder som driver den här frågan. 
Jag är väldigt glad att LO och partierna i de här tre länderna kan starta 
det här arbetet tillsammans, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO-basen anser att det inte räcker med att försöka strama upp reglerna 
inom ramen för Lavaldomen. Ett sådant arbete pågår både inom EU 
och på nationell nivå, däribland i Sverige.

– Rättspraxis sedan 1970-talet har varit ensidigt till den fria 
rörlighetens fördel. På sikt måste det därför till en fördragsförändring 
som utjämnar eller som faktiskt tar bort grundproblemet, att man alltid 
överordnar fri rörlighet över arbetstagarnas rättigheter, säger Karl-
Petter Thorwaldsson.
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Socialdemokraterna och LO hoppas på att få med sig fler EU-länder i 
alliansen för en fördragsändring.

– De som spontant har hört av sig är Portugal, det finns diskussioner 
med Holland och så småningom kommer vi givetvis att närma oss 
Frankrike och några länder till. Det måste vara rätt så många länder 
om man ska ha chansen att få inflytande när man väl börjar skriva det 
nya fördraget, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Några snabba framgångar räknar inte Karl-Petter Thorwaldsson med.

– Det här kommer inte att gå fort. Det är ett långsiktigt arbete, det är 
fullt möjligt att det blir min efterträdare i framtiden som får tillfälle att 
fira det här, säger han.

Sedan Karl-Petter Thorwaldsson tog över som ordförande i maj 2012 
har LO hållit en högre politisk profil än på många år. Han ger den nya 
regeringen ett klart godkänt betyg, i synnerhet höjningen av a-kassan 
är en stor framgång för facket.

Men Karl-Petter Thorwaldsson är kritisk till betydande delar av den 
ekonomiska politiken. LO vill till skillnad från regeringen möta en 
vikande internationell konjunktur med expansiva satsningar på 
infrastruktur och bostadsbyggande. Den linjen kommer LO att fortsätta 
att driva även framöver.

Men den tyngsta kritiken sparar Karl-Petter Thorwaldsson till 
Miljöpartiet. Han befarar att agerandet angående Förbifart Stockholm 
och Bromma flygplats skadar Socialdemokraterna och Stefan Löfven.

– Ett antal symbolhandlingar från Miljöpartiet gör att Stefan Löfvens 

trovärdighet stukas rejält. Det känns lite omoget att dra på sig stora 
extrakostnader för förbifarten trots att man vet att den kommer att 
byggas. Det är ingenting som en regering har någonting att vinna på. 
Det gör bara att S tillväxtlinje får sig en rejäl stukning. Det är trist och 
det skadar regeringen, säger han.

Att Miljöpartiet sitter i regeringen innebär att LO kommer att förnya 
arbetet med att påverka. Ambitionen är att försöka komma in tidigare i 
beslutsprocessen.

– Kommer vi in när S och MP redan har kommit överens är vår chans 
att påverka extremt liten. Då kanske vi måste prioritera färre frågor, 
kanske bara tre fyra områden, men där ligga längst fram med 
förslagen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se

Fakta. Lavaldomen
Konflikten rörde ett skolbygge i Vaxholm

För tio år sedan, 2004, hamnade fackförbundet Byggnads i konflikt 
med det lettiska byggföretaget L&P (Laval un Partneri) Baltic Bygg 
AB om ett skolbygge i Vaxholm utanför Stockholm. Konflikten 
handlade om att företaget inte hade tecknat något kollektivavtal.

Två år senare dömde EG-domstolen till Lavals fördel och konstaterade 
att Byggnads krävt mer än vad EU:s direktiv för utstationering gett 
dem rätt till. Domen betyder att utstationerad personal från EU-länder 
inte har rätt till svenska löner.

I februari 2013 uttalade sig FN-organet ILO om fallet och dömde helt 
till fackets fördel. “
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“Så många åker fast för knark på jobbet

Fler testar positivt för narkotika på arbetsplatser. I år har 3,4 
procent av drogtesten vid missbrukslaboratoriet på KI varit 
positiva. – Det är främst traditionella droger, internetdroger 
testar vi nästan aldrig, säger Tomas Villén, enhetschef på Klinisk 
Farmakologi.

Klockan har passerat arbetstid, men roboten Ola på 
missbrukslaboratoriet i Huddinge går för högvarv. Han skruvar korken 
av provrör med urin från personal på hundratals arbetsplatser och 
ställer dem i en karusell som analyserar prov på löpande band.

Allt fler företag väljer att drogtesta sin personal. Vid nyanställningar, 
vid misstanke om drogmissbruk eller för att kontrollera en nolltolerant 
drogpolicy.

– Många företag har slumpvis tester av all personal. De tar urinprov på 
25 procent årligen, alla är inkluderade, från vd:n och hela vägen ned. 
Det handlar inte om att bli av med missbrukaren, utan missbruket, 
säger enhetschef Tomas Villén.

Nära 30 000 drogtester har analyserats på Karolinska 
Universitetslaboratoriet i år och prognosen visar att narkotikabruket 
ökar. Närmare tusen prover, cirka 3,2 procent, är positiva, en ökning 
med 15 procent de senaste tio åren.

– Vi uppskattar att kanske hälften har en naturlig förklaring, att 
personens medicinering innehåller exempelvis morfin, resten är 
olagligt narkotikabruk, säger Tomas Villén.

Den vanligaste drogen är cannabis, var fjärde positivt test innehåller 
marijuana eller hasch. Därefter kommer morfin och bensodiazepiner 
(lugnande medel). Kokain och anabola steroider utgör en mindre del 
eftersom de försvinner ur kroppen snabbt, och amfetaminet har 
minskat något.

Hur stor användningen av den ökande floran av internetdroger är vet 
man inte. Få tester i arbetslivet görs på syntetiska substanser som 
Spice eftersom det är kostsamt och de ändrar karaktär från månad till 
månad.

Ett 70-tal personer arbetar på labbet på Karolinska i Huddinge dit 
prover skickas från företagshälsovård, sjukvård, kriminalvård och 
idrottsrörelse. Förutom att mäta narkotikabruk i arbetslivet 
kontrolleras även exempelvis missbrukare i behandling och 
idrottsutövare.

Varje positivt prov som upptäcks måste verifieras av andra maskiner 
som förfinar analysen. Till skillnad från snabbtest är det inte 
antikroppar som mäts utan de verkliga kemiska substanserna vilket 
anses mer tillförlitligt. Om provresultatet ifrågasätts skickas provet för 
omtest på Rättsmedicinalverket.

– Det kan få fruktansvärda konsekvenser, personer kan bli av med sina 
barn i en vårdnadstvist eller mista jobbet, därför är det viktigt att våra 
svar är korrekta, säger Tomas Villén.



Provtagningen som görs av företagshälsovården kan vara besvärlig 
eftersom personerna inte alltid är samarbetsvilliga. Prov kan 
manipuleras genom att man späder ut urinen eller byter ut den. 
Testerna har traditionellt gjorts på urin, men på senare år används även 
saliv, utandningsluft och hår.

– Vi har utvecklat ett utandningstest här på Karolinska 
Universitetssjukhuset som är lättare att ta, mindre integritetskränkande 
och kan vara ett komplement till urinprov. Hår kan användas för att 
spåra narkotika långt tillbaka i tiden, centimeter för centimeter visar 
det narkotikaförekomst månad för månad.

Drogtester av personal är inte okontroversiellt, och långt ifrån alla 
företag och myndigheter väljer att drogtesta samtlig personal.

– Från början tyckte jag att det var djupt oetiskt men nu tror jag att det 
är en positiv kraft för ett narkotikafritt samhälle. Jag tycker att det är 
fint att företag har en drogpolicy, här knarkar du inte. Det är god 
företagshälsovård att utföra drogtester, jag tror på konceptet, säger 
han.

Vid konjunkturnedgången 2008 minskade efterfrågan på drogtester i 
arbetslivet men nu pekar kurvan rakt upp igen.

– Vi räknar med fler kunder nästa år och vi är bara ett av flera labb som 
testar. säger Tomas Villén.

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se

Fakta. Droger

Fler testas positivt för narkotika.
Antal prov/ Positiva/ %

2004
24 969 657 2,6

2014
28 648 961 3,4

Vanligaste drogerna
1. Cannabis 225 fall
2. Morfin 181
3. Bensodiazepiner 116
4. Amfetamin 25
5. Kokain 5
6. Anabola steroider 3 “
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DN 20 nov 2014: 
“Vägen till toppjobbet: ”Jag har halkat 
fram på olika bananskal”

För tio år sedan började Ludwig Pettersson programmera 
datorer, några år senare hade han konstruerat ett verktyg som 
kunde mäta antalet besökare på en webbsida. I dag är han 22 år 
och chefdesigner på det snabbväxande San Franciscoföretaget 
Stripe.

Stripe är ett teknologiföretag inom onlinebetalningsbranschen. 
Affärsidén är att erbjuda lösningar för att ta emot betalningar på nätet. 
Förutom jättar som Apple och Twitter har Stripe samarbete med 
betalföretaget Alipay från kinesiska Alibaba. Nu är företagets 
betalningslösningar på väg att introduceras i Sverige.

Bakom San Franciscoföretagets designlösningar ligger Ludwig 
Pettersson, en dataintresserad kille från Uppsala. När DN når honom 
på telefon på amerikanska västkusten betonar han att han är mer 
intresserad av att tala om sitt företag än om sig själv. Men även lite om 
hans bakgrund kryper fram.

– Mitt mål har aldrig varit att bli designer, däremot har jag hela tiden 
varit oerhört intresserad av datorer och av att bygga saker för webben, 
säger han.

Ludwig Pettersson växte bokstavligen upp omgiven av datorer, sin 
första hemsida gjorde han 2002.

Vägen fram till en chefsposition bland Silicon Valleys och San 
Franciscos heta IT-företag beskriver han själv som att halka fram på 

olika bananskal. Denna något ”glatta” resa inleddes på allvar för fyra 
år sedan, efter studenten, och innebar bland annat att Ludwig Petterson 
kom att träffa grundarna av webbapplikationsramverket Cappuccino i 
San Francisco.

– Jag blev imponerad av hur duktiga de var och nu är jag själv här, 
berättar han.

I Ludwig Petterssons arbete som designer ligger fokus på att förena 
design och teknik för att skapa moderna verktyg och produkter för 
betalning på nätet.

Enligt Ludwig Pettersson är många betalningsföretags teknologi 
föråldrad.

– Vi vill ge våra användare kontroll över sina betalningsflöden, så att 
de kan bygga precis den produkt de vill ha men inte behöva investera i 
att återuppfinna betalningssystem som redan existerar.

– Trots att 2,5 miljarder människor har tillgång till internet i dag, sker 
mindre än fem procent av alla konsumentbetalningar globalt på nätet. 
Betalningar på nätet handlar om mycket mer än att bara ta emot 
kortbetalningar, säger han.

Ludwig Pettersson minns när han hade byggt sin första 
betalningsapplikation och nått ett par tusen användare – och de 
problem som han då stötte på.

– Jag skulle bland annat ha ett konto hos ett företag i Sverige för att ta 
emot betalningarna och ha ett annat konto hos ett företag i Europa för 
att kunna ta emot kortbetalningar i flera valutor.



I en tidningsintervju i samband med studenten drömde Ludwig 
Pettersson om att få resa mycket och han räknade då också med att 
vara ekonomiskt oberoende inom ett par år.

Förutom att vara chefdesigner är Ludwig Pettersson i dag ansvarig för 
marknadsföring och produktutveckling på Stripe. Han ingår därmed 
även i ledningsgruppen för ett företag som värderas till cirka 1,75 
miljarder dollar, 13 miljarder kronor.

Bolaget hör också till de snabbast växande internationella 
betalningsföretagen i världen just nu.

Thorbjörn Spängs

thorbjorn.spangs@dn.se
Fakta.
Ludwigs råd till blivande IT-designer

En bra designer blir aldrig nöjd utan strävar alltid efter att bli bättre.

Var inte rädd för att prova nya saker, även de som kan te sig omöjligt 
till en början.

Granska andras PSD-filer för att lära dig nya tekniker.

Hämta inspiration av andra designer.

Fortsätt, och fortsätt igen, ge aldrig upp.”

DN 21 nov 2014: 
“Johan Schück: Medelklassens jobb hotas – 
och klyftorna riskerar öka

Kan ditt arbete lika gärna utföras av en maskin eller dator? Eller 
går det lika bra att göra från andra sidan Östersjön eller i en 
annan världsdel? Det är situationen för allt fler svenskar med 
hyggligt betalda jobb.

Myten säger att det är de lågbetalda jobben som försvinner, endera 
genom tekniska framsteg eller utflyttning från Sverige – så kallad 
offshoring. Kvar blir de mer avancerade uppgifterna som ger svenskar 
allt bättre inkomster. Den förändrade arbetsfördelningen är därmed till 
vår fördel, samtidigt som de fattiga länderna gynnas.

Men denna harmoniska bild stämmer inte riktigt med verkligheten. 
Det visar de tre forskarna Maarten Goos, Alan Manning och Anna 
Salomons i en nyligen publicerad artikel i tidskriften American 
Economic Review. Enligt dem pågår det i stället en polarisering där 
jobben på mellannivå blir allt färre.

Mätningen gäller från 1993 till 2010. Under denna period har de lägst 
betalda jobben behållit – och något utökat – sin andel på den svenska 
arbetsmarknaden. De välbetalda jobben har samtidigt blivit betydligt 
fler. Men på nivån däremellan har det inträffat en kraftig nedgång.

Denna förändring är inte specifik för Sverige, utan liknande gäller för 
ett stort antal europeiska länder. Överallt blir de högt betalda jobben 
fler och den traditionella medelklassen kläms ihop. Vad som har hänt 
med låglönejobben skiljer sig däremot mellan länderna.
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Vilka jobb är det då man här talar om? De högavlönade gäller 
företagsledare och högutbildade inom främst teknik, medicin och 
naturvetenskap. Deras jobb kan än så länge inte tas över av maskiner 
och datorer eller flyttas långt bort.

De lågavlönade inom industriarbete har, föga överraskande, blivit 
färre. Men i gengäld har det uppkommit fler jobb inom personliga 
tjänster, inte minst i vården. Där bygger arbetsuppgifterna på närhet till 
kunden eller klienten, vilket gör dem mer svårflyttade.

På mellannivån finns kvalificerade yrkesarbetare, liksom lägre 
tjänstemän. Deras uppgifter sköts nu allt mer av maskiner och datorer 
– eller har flyttat utomlands till de låglöneländer där det finns många 
välutbildade.

Automatiseringen och datoriseringen ingår i vad som nu ofta kallas 
”den andra industriella revolutionen”, där den första revolutionen ägde 
rum för 100–200 år sedan och då gällde sådant som ångmaskinen, 
elektriciteten och explosionsmotorn. Omvandlingen som nu pågår 
verkar ha en liknande kraft – och den har ännu inte mer än påbörjats.

Utflyttningen av jobb är ett led i globaliseringen, där de nya tekniska 
möjligheterna till kommunikation spelar en viktig roll. Men dit hör 
också att världsekonomin har blivit mer integrerad, med lägre hinder 
för handel och investeringar. Men avgörande är framför allt att det 
numera finns gott om utbildad arbetskraft i länder där detta tidigare 
saknades.

Ingen vet riktigt vart denna utveckling tar vägen. Men klart är att den 
inte låter sig hejdas, även om man kan försöka styra inriktningen och 
undvika oacceptabla konsekvenser. Att vi skulle kunna ställa oss 
utanför – och ändå kunna behålla en godtagbar levnadsstandard – är 

helt orealistiskt.

Fördelen med vad som nu pågår är att ekonomin växer och köpkraften 
stiger, i Sverige även för lågavlönade. Men samtidigt måste vi räkna 
med en växande polarisering där olika delar av samhället drar åt skilda 
håll.

Tendenser åt det hållet finns redan. Därför behövs ökade 
ansträngningar för att motverka nya klyftor och, framför allt, se till att 
många inte blir förlorare.

Bättre utbildning är viktig, men räcker inte. Det behövs också större 
möjligheter till omskolning, liksom att arbetsmarknaden förändras i 
riktning mot ökad flexibilitet. Liknande gäller bostadsmarknaden, där 
bristen på bostäder i dag utgör ett avgörande hinder för rörlighet dit 
där jobben finns.

Beträffande både jobb och bostad ligger nu största delen av 
anpassningsbördan på den yngre generationen som har svårt att 
komma in, medan många i medelåldern och däröver är betydligt mer 
skyddade. Detta är inte hållbart, utan bäddar för framtida konflikter.

Johan Schück är samhällsekonomisk krönikör.

Johan Schück johan.schuck@dn.se
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DN 21 nov 2014: 

“Här finns framtidsjobben

Funderar du på att utbilda dig till biolog, beteendevetare eller veterinär 
är det kanske läge att tänka om. Det är några jobb som det kommer att 
vara stor konkurrens om om några år.

För blivande arbetsterapeuter, kemister och inredningsarkitekter ser 
det ljusare ut. Där kommer konkurrensen att vara liten, enligt den 
fackliga organisationen Sacos nya rapport över akademikernas 
arbetsmarknad. Inom andra yrkeskategorier, som arkitekt, jurist och 
läkare, bedöms det vara balans på arbetsmarknaden.

Tt

Arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, 
cytodiagnostiker, datavetare, djursjukskötare, inredningsarkitekt, 
kemist, lärare i förskolan samt grundskolans tidigare år, lärare i 
yrkesämnen på gymnasiet, matematiker/statistiker, naturvetare 
inom arbetsmiljö, naturvetare inom trädgård och landskap, 
planeringsarkitekt, receptarie, skolledare. “

DN 23 nov 2014:

“ Muf: Vi tappade jobbfrågan

En idéfattig och trött jobbpolitik orsakade Moderaternas 
förlustval. Det menar den nye Muf-ordföranden Rasmus 
Törnblom.

– Vi blev ett parti som bara var för budgetdisciplin, säger han.

På lördagseftermiddagen valde Moderata ungdomsförbundet (Muf) 
Rasmus Törnblom till ny ordförande. Han är kritisk till moderpartiets 
utveckling. För stillastående och idéfattigt, lyder omdömet.

– När jag gick med i Moderaterna var vi det parti med bäst förmåga till 
självkritik och som var bäst på att möta samhällsproblemen vi såg. 
Under de senaste åren tycker jag att Moderaterna har stannat av, säger 
Rasmus Törnblom.

Framför allt menar den nyvalde Muf-ordföranden att Moderaterna 
tappade jobbfrågan.

– Under den här mandatperioden blev vi till slut ett parti som bara var 
för budgetdisciplin. Det reducerade arbetslinjen. Den stora utmaningen 
nu är att modernisera arbetslinjen, säger Rasmus Törnblom.

De reformer som ungmoderaterna ser framför sig är förändringar av 
arbetsrätten som gör det lättare för unga och utrikes födda att få jobb. 
På det området menar Rasmus Törnblom att Centerpartiet och 
Folkpartiet kommit längre än Moderaterna.



– Vi har en arbetsmarknad som är ganska omodern där villkoren sätts 
av dem som ger jobb och de som har jobb. Ibland försöker regeringen 
hjälpa till och blir den tredje parten. Oftast drabbas den fjärde parten, 
de som inte har jobb. Vi missade det tåget och chansen att göra 
någonting åt det, säger Rasmus Törnblom.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

DN 24 nov 2014:

“ Arbetslösa slipper söka jobb som de inte 
kan få

Den sargade Arbetsförmedlingen slickar sina sår och vässar 
klorna: Mer ska satsas på de nyarbetslösa. Arbetssökande ska inte 
tvingas söka jobb de inte är kvalificerade för. Arbetsgivarna ska 
inte längre dränkas i irrelevanta ansökningar.

Det lovar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. 
Utmaningen är enorm. Arbetsförmedlingen måste reformeras i  
grunden, samtidigt som förmedlingen ska hantera den ökade 
flyktingströmmen, införa 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa som 
innebär att de ska erbjudas jobb, praktik eller skola inom 90 dagar, 
samt medverka i  avvecklingen av Fas 3.

– Verksamheten möter varken de arbetssökandes eller arbetsgivarnas 
förväntningar, konstaterar Mikael Sjöberg, som tog över i våras sedan 
den förra generaldirektören Angeles Bermudez Svankvist tvingats 
lämna sin post.

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har de senaste åren slagit nya 
bottenrekord.

Kritikerna har bland annat pekat på att uppdraget alltför snävt riktats 
mot utsatta grupper: ungdomar, äldre, nyanlända och långtids
arbetslösa, som tillsammans nu utgör 70 procent av de inskrivna. De 
som har stått närmare arbetsmarknaden har lämnats att klara sig själva.
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Fokus har legat på övervakning och kontroll. Arbetsförmedlarna har 
tyngts av administration, och känt sig hämmade av snäva ramar och 
bristande lyhördhet uppifrån.

Men nu ska mer uppmärksamhet och stöd riktas också mot de 
grupper som nyligen har förlorat arbetet.

– Den som kanske inte behövt söka ett nytt jobb på tiotals år kan 
behöva mer kunskap om hur det går till i dag, och vad man ska tänka 
på vid en anställningsintervju, säger Mikael Sjöberg.

Förra året rekryterade bara 48 procent av Svenskt Näringslivs 
medlemsföretag via Arbetsförmedlingen, trots att det är gratis.

Hur ska ni få fler arbetsgivare att anmäla sina vakanser, även jobb 
på lite högre nivå, till Arbetsförmedlingen?

– För att minska antalet irrelevanta ansökningar som stjäl tid av alla 
inblandade parter har jag avskaffat den regel som krävde att varje 
arbetsförmedlare i varje möte med en arbetssökande skulle överlämna 
ett antal jobbförslag, säger Mikael Sjöberg.

– Det där resulterade i att vissa av medarbetarna bara tog ut tjugo jobb 
ur systemet, ibland utan någon matchning alls. Men individen kände 
sig tvungen att söka alla, eftersom sökverksamheten kontrollerades.

Hur ska ni styra om jobbsökandet mot mer kvalitet än kvantitet?

– Vi tittar på det, tillsammans med andra berörda myndigheter. Men 
det är en balansgång. Vi ska fortsätta att vara pådrivande, men mer 
coachande och stödjande.

Den arbetssökandes första möte med en förmedlare ska bli bättre och 
mer inriktat på individen, särskilt när förmedlingen blivit färdig med 
sina nya IT-system, lovar Mikael Sjöberg.

– Där får vi möjlighet att känna av vem som behöver mer stöd i form 
av fler fysiska möten, och vilka som kan klara sig själva tillräckligt väl 
med e-tjänster.

Hur ska ni lyckas göra Arbetsförmedlingen mer attraktiv för 
arbetsgivarna?

– Vi måste helt enkelt träffa och prata mer med arbetsgivarna. Genom 
närmare kontakter och dialog kan vi ibland också upptäcka nya 
rekryteringsbehov i företagen.

För att skapa utrymme för mer arbetsgivarkontakter läggs 100 av 320 
kontor ned, ett trettiotal redan till årsskiftet. Målet är att de flesta trots 
allt inte ska ha mer än en timmes resa.

Detaljstyrningen ska minskas, och förmedlingarna ska ha mer 
utrymme för lokala initiativ, till exempel kring utbildningar.

– Arbetsförmedlaren ska ha en så bred åtgärdspalett som möjligt.



– Det är också viktigt att vi vänder oss mer utåt det lokala samhället, 
och deltar i samarbeten mellan företag, fack och kommuner kring 
tillväxt och efter stora uppsägningar. Då måste förmedlarna känna att 
de har mandat att agera.

Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se

Fakta.
Mikael Sjöberg

Ålder: 47 år.

Familj: Gift, en dotter och en son.

Gör: Generaldirektör för Arbetsförmedlingen sedan 17 mars 2014. 
Fick jobbet bland 48 sökande. Tidigare generaldirektör för 
Arbetsmiljöverket 2007–2014, och chef för Arbetslivsinstitutet 2005–
2007. Dessförinnan arbete i regeringskansliet som sakkunnig 1994–
1996, och statssekreterare 1996–2005. Tvåårig fordonslinje på 
gymnasiet, 1985–1996 arbete på Whirlpool i  Norrköping, fackligt och 
politiskt arbete för Socialdemokraterna i  Norrköping. “

DN 25 nov 2014: 

“ Kromosomer och diagnoser säger inte allt

Under årets Almedalsvecka var jag på ett seminarium som gjorde 
djupare intryck än de flesta andra liknande tillställningar. På en 
regnkall, rosendoftande innergård berättade två drygt tjugoåriga 
ungdomar med psykiska funktionshinder om den tröstlösa kampen för 
att få ett jobb. Men tack vare ett rekryteringsföretag som jobbar mot 
just den målgruppen hade båda nu fast anställning.

Rösten bröts och tårarna kom när en av dem berättade om känslan av 
att äntligen vara vuxen. Snabbt blev rösten stadig igen när hon 
frimodigt konstaterade att hotellet som hon städade på behövde just 
sådana som hon, noggrannare än de flesta.

Jag kom att tänka på detta seminarium igen när SVT i går 
rapporterade om att knappt en av fyra som gått ut gymnasiesärskolan 
får jobb.

Särskolan är ett bra alternativ för många barn och ungdomar. Men 
risken är att eleverna inte förbereds för arbetsmarknaden utan sorteras 
bort redan från början, trots att många av dem skulle vara både 
betjänta av och fullt kapabla att utföra riktiga arbeten.

Generellt hög ungdomsarbetslöshet försämrar givetvis utsikterna 
ytterligare för denna redan utsatta grupp, men det gör även en 
arbetsmarknad som ofta inte förstår att värdesätta mångfald.
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Den som inledningsvis behöver extra handledning kan visa sig vara en 
värdefull tillgång i längden. Dels på grund av individuella egenskaper, 
dels för att dynamiken på en arbetsplats gynnas av att inte alla 
anställda är klippta och skurna enligt exakt samma mall.

SVT berättar om Gabriel Norrby som är 25 år och har Downs 
syndrom. Han arbetar i köket på ett stort telekomföretag. Det går fint 
och hans chef Tommy Westphal förklarar att han alltid är väldigt tydlig 
när han ger instruktioner och säger att han tycker att det är viktigt att 
alla får en chans i arbetslivet.

Tommy Westphal hade kunnat välja att anställa någon annan, någon 
med alldeles ordinär kromosomuppsättning, men valde Gabriel 
Norrby. Det behövs fler som Westphal. Och det behövs fler 
rekryteringsföretag och jobbförmedlare som hjälper arbetsgivare att se 
potentialen hos människor som inte till punkt och pricka motsvarar 
jobbannonsernas kravlistor.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

DN 25 nov 2014: 
“De kritiserade kyrkan – fick betalt för att 
sluta

Gemenskap och försoning är vanliga ledord inom Svenska kyrkan.
Samtidigt har organisationen genom åren valt att köpa ut 

personal som mobbats, larmat om missförhållanden och kritiserat 
ledningen.

DN kan i dag berätta att Svenska kyrkan betalat ut över 115 
miljoner kronor i avgångsvederlag de fem senaste åren.

Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till Svenska kyrkan för att 
få råd och stöd i svåra stunder. Samtidigt har flera anställda inom 
kyrkan år efter år larmat om missförhållanden inom den egna 
organisationen.

De anmälningar till Arbetsmiljöverket och domar i Arbetsdomstolen 
som DN har tagit del av visar att det bland annat handlar om 
mobbning, utfrysning och trakasserier.

Flera anställda som DN talat med vittnar även om att Svenska kyrkan 
har satt i system att köpa ut ”obekväm” personal.

Svenska kyrkans 700 arbetsgivare i form av församlingar, pastorat 
och stift har därför fått frågan hur mycket pengar de betalat ut i 
avgångsvederlag sedan januari 2010. Nära 600 av dem har svarat och 
resultatet visar att Svenska kyrkan köpt ut personal för 115 miljoner 
kronor under de senaste fem åren.

– De allra flesta utköpen sker på grund av konflikter. Det är ofta 
väldigt tragiska händelser där arbetsgivaren inte har tagit sitt ansvar. 
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Avgångsvederlaget är en form av skadestånd som man får som plåster 
på såren för att man inte ska gå till Arbetsdomstolen, säger Vibeke 
Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund.

Hon poängterar att 115 miljoner kronor är en liten del av Svenska 
kyrkans totala lönekostnader. Det är framför allt bakgrunden till 
utköpen som upprör de anställda, och frågan är uppenbart känslig för 
kyrkan. Flera dagar före DN:s publicering skrev Svenska kyrkan en 
egen artikel om DN:s kommande granskning där organisationen 
berättade hur man arbetar för en god arbetsmiljö.

Inom Svenska kyrkan har personal reagerat på att stora summor varje 
år betalas ut från en arbetsgivare vars viktigaste finansieringskälla är 
medlemsavgifter.

– Det är stora summor som tas från församlingarnas sociala arbete. Det 
är ett oansvarigt sätt att hantera församlingens pengar, säger biskop 
Lennart Koskinen, som varit präst i 40 år och fram till 2011 var högsta 
chef inom Visby stift.

Beteendevetaren Lars-Erik Warg är docent i psykologi vid 
Universitetssjukhuset Örebro och har tillsammans med flera forskare 
studerat arbetsmiljön inom Svenska kyrkan.

Deras forskning visar att de anställda ibland tycker att den präglas av 
respektlöshet och misstänksamhet. I sina studier stötte forskarna även 
på en del präster som hade fått avgångsvederlag.

– Rent allmänt kan man säga att går det så långt att det leder till utköp 
har man misslyckats. Om ett samfund har många utköp är det en 
indikation på att det inte fungerar bra, säger han.

Enligt Lars-Erik Warg fungerar arbetsmiljön bättre inom de 
församlingar som ser sig själva som vanliga arbetsplatser och har ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. De som i stället präglas av en 
förväntad snällhetskultur har svårare att hantera konflikter.

– Man ska inte ha förbön som främsta instrument för att lösa 
konflikter, säger han.

Uppsala stift, ett av de större stiften i Sverige, har betalat ut högst 
summa under den undersökta perioden – nära sex miljoner kronor. 
Verksamhetsledaren Stefan Bosbach vill dock inte kalla det utköp, 
utan föredrar ”upphörande av anställning”. Han förklarar summan med 
att stiftet genomgått en omorganisation.

– Personer har blivit erbjudna tjänster de inte velat ha och vi har då 
kommit överens om en annan lösning, säger han.

Finns det inte bättre sätt att använda kyrkans pengar?

– Jo, det finns det kanske, men många faktorer spelar roll och i de 
situationerna vi varit i har vi inte kunnat hitta andra lösningar.

I vissa församlingar har flera personer tvingats bort på kort tid. Ett 
exempel är Gnosjö församling, som lade över två miljoner kronor på 
att köpa ut tre av totalt elva anställda, bara under ett par år. Prästen 
Mattias Fjellander var en av dem som till slut fick både skadestånd och 
ett avgångsvederlag på 24 månadslöner när hans fall gick till 
Arbetsdomstolen.



– Domen blev naturligtvis en upprättelse. Jag hade hela tiden hävdat 
att jag har skött mitt arbete och att det inte fanns skäl att säga upp mig, 
säger Mattias Fjellander.

Han anser dock att församlingen kunde ha använt pengarna på ett 
bättre sätt.

– De lade alldeles för mycket pengar på att jag och andra anställda 
skulle låta bli att arbeta för dem. Det bekymrar mig. Jag ser det som ett 
systemfel, säger han.

DN har varit i kontakt med ett stort antal utköpta präster och annan 
personal. Många beskriver hur avgångsvederlaget föregåtts av hot och 
trakasserier.

– Jag fick en vecka på mig att acceptera avgångsvederlaget, annars 
skulle de inleda en process mot mig och se till att jag aldrig mer fick 
jobb, säger en präst som efter en lång period av utfrysning lät sig 
köpas ut.

”Stenhagenprästen” Mats Jonsson blev ett känt namn när han bjöd in 
romer och muslimer till kyrkan i Stenhagen utanför Uppsala. Han 
sades upp 2003 när arbetsgivaren ville omplacera honom. De ansåg att 
han hade problem i rollen som arbetsledare. Sedan dess har han haft 
svårt att få nya anställningar inom kyrkan.

– De flesta av oss som tvingas bort har svårt att få jobb. Vi hamnar på 
Domkapitlens svarta lista.

Varför tror du att det är så vanligt med avgångsvederlag inom 
kyrkan?

– När jag var fängelsepräst frågade jag killarna på kåken varför de 
begick brott. Svaret på frågan var oftast ”för att vi kan”. Jag tror att det 
gäller inom kyrkan också. Det är en förmögen organisation.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se

Fakta.
23 000 anställda i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har cirka 6,4 miljoner medlemmar.

Antalet medlemmar minskar, hittills i år har drygt 43 280 personer 
valt att lämna Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har 23 000 anställda och 30 000 förtroendevalda.

De olika pastoraten, församlingarna och stiften utgör tillsammans 
drygt 700 arbetsgivare.

I vart och ett av Sveriges tretton stift finns ett domkapitel. Det är ett 
självständigt inomkyrkligt organ som har till uppgift att stödja och 
utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat.

Så skriver Svenska kyrkan om arbetsmiljön:

”Ett bra arbetsmiljöarbete är en trovärdighetsfråga för Svenska 
kyrkan. Det handlar om att leva som vi lär.”
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”I kyrkan får vi arbeta med det vi tror på, har ofta stor möjlighet att 
påverka våra arbetsuppgifter och har god gemenskap. Vi ska se till att 
behålla det!”

Fakta. Här är andra fall där anställda fått pengar för att sluta

Gnosjö församling köpte ut flera anställda

Prästen Mattias Fjellander, 55, var den tredje personen som köptes ut 
från Gnosjö församling på kort tid. Totalt arbetade elva personer i 
församlingen. Enligt ledningen hade Mattias Fjellander varit illojal 
mot arbetsgivaren och haft samarbetssvårigheter.

– De försökte ge mig pengar för att jag skulle säga upp mig, men jag 
vägrade, säger han.

Gnosjö församling tvingades betala flera skadestånd på totalt 250 000 
kronor. Därutöver fick Fjellander ersättning för den period han varit 
avstängd, samt 24 månadslöner.

Fick 14 månadslöner

Kyrkoherden i en liten församling i  södra Sverige köptes ut för 14 
månadslöner efter en konflikt med kyrkonämndens ordförande 
angående en pastoratsreglering 2010. Kyrkoherden har berättat för 
lokala medier att han känt sig mobbad och utfryst och har även 
drabbats av fysisk ohälsa. Kyrkoherden vill i dag inte kommentera 
händelsen.

Pastorat dömdes att betala sex miljoner i lön

Tvååkers pastorat i Halland försökte under många år köpa ut 
kyrkoherden Stefan Svensson som de ansåg hade 
samarbetssvårigheter.

Men Svensson hade en så kallad fullmaktstjänst – en statlig 
anställningsform som ett fåtal har i  dag och som i praktiken 
omöjliggör ett avsked. Efter att fallet prövats upprepade gånger i 
Arbetsdomstolen kom domen – pastoratet fick betala Stefan Svenssons 
lön enligt anställningsavtalet fram till hans pensionering vid 67 års 
ålder. En totalkostnad på omkring sex miljoner kronor.

Fick inte ny tjänst

En kyrkoherde i Mellansverige konverterade till katolik 2012, ett år 
före sin pension. Han kunde då inte arbeta sitt sista år. Han fick i stället 
240 000 kronor i  avgångsvederlag. Beslutet kritiserades av biskopen 
som ansåg att det var oetiskt av en präst att ta emot så mycket pengar. 
Prästen ansåg dock att församlingen kunde ha hittat en annan tjänst åt 
honom.

Avsked av "Stenhagenprästen" ogiltigförklarades

”Stenhagenprästen” Mats Jonsson blev känd när han bjöd in romer och 
muslimer till kyrkan i Stenhagen utanför Uppsala. Han sades upp 2003 
efter att arbetsgivaren försökt få honom att acceptera en ny tjänst.

Fackförbundet SKTF menade att det inte finns någon grund för 
uppsägningen och i Arbetsdomstolen ogiltigförklarades både 
uppsägningen och avskedet. Mats Jonsson fick ett skadestånd på över 
220 000 kronor.



I dag är han inte längre anställd inom Svenska kyrkan, men är aktiv 
politiker i Centerpartiet i Uppsala.

Präst sextrakasserades av politiker

Prästen Louise, 50, var kyrkoherde i en liten församling i 
Mellansverige. Under flera år fick hon utstå närmanden och sexuella 
trakasserier från en av kyrkopolitikerna. När hon till sist anmälde 
honom internt till kyrkan avsade han sig sitt uppdrag, men hon blev 
tillsagd att hålla tyst om det inträffade. Louise kände sig sviken och 
fick ett avgångsvederlag.

– I mina ögon fick jag pengar för att vara tyst. Men det som smärtar 
mig mest är att det gått flera år men ingen har hört av sig och frågat 
hur jag mår. Det är bara en kompakt tystnad. Hade jag fått ett stöd 
hade jag nog fortsatt som präst, säger Louise.

DN har sökt biskopen i stiftet utan resultat. “

DN 25 nov 2014: 

“ Åsa frystes ut efter larm om 
sexofredanden

En vuxen ungdomsledare ofredade flera minderåriga flickor i 
prästen Åsa Mårdbergs församling.

Trots att hans beteende varit känt i flera år fick hon inte veta 
något.

När hon kritiserade sin chef blev hon utfryst och utköpt.

I sms:en till de 13-åriga flickorna frågade den dubbelt så gamla 
ungdomsledaren vad de hade för underkläder och hur de gillade att ha 
sex.

Flickorna fick han kontakt med genom kyrkans ungdomsgrupp. 
Prästen Åsa Mårdberg var ansvarig för konfirmanderna men anade 
inget förrän en fadder i ungdomsgruppen slog larm.

– När vi började fråga runt ledde det till att elva flickor anmälde 
honom för sexuellt ofredande. Det var en chock, jag hade jobbat nära 
honom i flera år, säger Åsa Mårdberg.

Fyra av fallen gick till domstol. I  förhören försökte mannen förklara 
att sms om flickornas underkläder i själva verket berodde på ett 
intresse för mode.

Rätten tyckte inte att hans förklaringar var trovärdiga och han dömdes 
till dagsböter för två fall av sexuellt ofredande.



En av de drabbade flickorna var nära anhörig till prästen Åsa 
Mårdberg. När hon fick veta att mannens beteende var känt av kyrkan 
sedan tidigare blev hon förbannad.

– Flera år tidigare hade han berättat för en kollega att han hade det här 
beteendet och att han gjort det förut. Men han fick ändå vara kvar och 
vi andra fick inte veta något.

Hon kritiserade församlingens chef, kyrkoherden, för att ha lagt locket 
på.

Ungdomsledaren tvingades sluta, men när domen föll arbetade han 
redan i en ny församling som inte kände till hans bakgrund.

– Det finns ondska även i kyrkan, men man vill inte förstöra kyrkans 
anseende. Det är därför jag ses som en svikare som berättar att vi har 
problem, säger Åsa Mårdberg.

Hennes kritik mot kyrkoherden ledde till en uppslitande konflikt. 
Under utredningens gång var hon hemma med stöd av facket. Men 
från kyrkan fick hon höra att hon arbetsvägrade.

– Jag var en anställd som fått veta att brott begåtts mot en nära 
anhörig. Men ingen hörde av sig och frågade hur det var, säger Åsa 
Mårdberg.

Stämningen på jobbet blev till sist ohållbar och facket krävde 
avgångsvederlag för att hon skulle sluta, vilket hon sedan fick.

Åsa Mårdberg ville fortsätta som präst, men plötsligt ville ingen ha 
henne. Hon kallades inte längre till intervjuer utan fick arbeta ett år i   
skolan innan hon genom sin pappa, också präst, fick en ingång på 
församlingen där hon är i dag.

– Vi måste spräcka idén att allt ska skötas inom kyrkans väggar. I  dag 
är det en liten ankdamm med alldeles för stora risker, säger hon.

Kyrkoherden i församlingen säger i dag att hon är självkritisk till hur 
hon hanterade situationen.

– När jag först fick höra att ungdomsledaren sökt upp flickor i 
församlingen förstod jag inte allvaret. Vi såg det som en kille som 
behövde hjälp. Jag borde nog ha berättat om det för prästen. Men jag 
kunde inte ana att det var så utbrett, säger kyrkoherden.

Hon beklagar konflikten med sin kollega.

– Det blev väldigt infekterat. Kanske borde jag som chef kontaktat 
henne efter att hon slutade, men jag bedömde att andra tog det 
ansvaret, säger hon.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se “
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DN 25 nov 2014:
”På vissa platser är det riktigt dåligt”

Flera av hennes anställda berättar för DN om utfrysning och 
kyrkans oförmåga att hantera konflikter.

Ärkebiskop Antje Jackelén pratar själv om en kultur som kan 
leda till att enskilda görs till syndabockar.

– Kyrkan befolkas av människor av kött och blod som inte är 
fullkomliga, säger hon.
Hur är din bild av arbetsmiljön i Svenska kyrkan?

– Vi har många arbetsplatser där det är bra. Men vi har också 
arbetsplatser där det är dåligt. Då är det tyvärr många gånger riktigt, 
riktigt dåligt.

Varför är det så?
– Det har vi också grunnat över. Dels är det nog så att i organisationer 
som arbetar med människor finns det en del stressrelaterade 
sjukdomar. Det kan yttra sig i att man får konflikter på arbetsplatsen. 
Sedan är det många människor i kyrkan som arbetar utifrån sin 
trosövertygelse och är väldigt engagerade. Den som brinner kan också 
bränna och brännas.

Flera personer i kyrkan berättar för DN om hur konflikter sopas under 
mattan. Antje Jackelén känner igen den bilden.

– Många som jobbar i kyrkan har bilden av att det ska vara extra bra 
här. Det kan leda till en kultur där man väntar för länge med att ta i 
konflikter så att det blir riktigt inflammerat. Det kan också leda till att 
någon blir syndabock för något som egentligen är ett djupare problem.

Redan 2007 skrev Arbetsmiljöverket en rapport om den dåliga 
arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Varför har det inte blivit bättre?

– Vi arbetar med arbetsmiljön på många sätt. Sedan 2013 finns till 
exempel krav på behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. I den 
ingår arbetsrätt och arbetsmiljö. På många håll har vi också satsat på 
utbildning av förtroendevalda. Vi tror att det kommer att få långsiktiga 
konsekvenser, men det är inte realistiskt att tro att vi får en absolut 
konfliktfri värld.

DN:s granskning visar att Svenska kyrkan gett avgångsvederlag 
för över 115 miljoner kronor sedan 2010 och många säger att det 
blivit ett bekvämt sett att lösa konflikter. Hur ser du på det?

– Avgångsvederlag kan betyda olika saker. Det kan vara ett sätt att lösa 
en konflikt, men också ett sätt att nå en överenskommelse vid 
organisationsförändring.

Men hur ser du på att man säger att avgångsvederlagen satts i 
system för att lösa konflikter?

– Jag vet inte om ni har hittat något ställe där det verkligen är satt i 
system.

I Gnosjö församling har det exempelvis gjorts tre utköp på kort 
tid för att lösa konflikter. Där vittnar både tidigare anställda och 
anmälningar till Arbetsmiljöverket om stora brister.

– Jag kan inte uttala mig om enstaka fall men det är klart att man inte 
ska göra ett system av detta. Men jag tror att man ibland anser att det 
är humanare att betala än att det ska gå till arbetsdomstolen. Handlar 



det om ett missförhållande vill man kanske inte exponera arbetsplatsen 
eller den person det gäller.

Tycker du att det är ett problem om man inte vill exponera 
arbetsplatsen, och ser det här som en bra lösning?

– På en bra arbetsplats ska det ske så att det är humant och respektfullt 
för alla inblandade. Det blir naturligtvis inte rätt om ett 
avgångsvederlag blir en lösning för ett symtom på något som 
egentligen är mycket större. Så ska det inte vara.

Många har reagerat på att det är dyrt och att pengarna skulle 
kunna gå till annat.

– Ja, det har jag förståelse för. Avgångar ska gå humant och re
spektfullt till men samtidigt har jag full förståelse för att det sticker i 
ögonen. Det sticker också i mina ögon att det är så svårt att få in det 
här med samordningsklausuler (så att den som får ny anställning får 
reducerat avgångsvederlag, reds anmärkning). Det är oetiskt med 
dubbla löner.

Många av de som vi pratat med säger att de blivit utfrysta på sina 
arbetsplatser och sedan mer eller mindre tvingats till 
avgångsvederlag. Hur ser du på det?

– Konflikter på arbetsplatser, oavsett om de är inom kyrkan eller andra 
arbetsplatser, ska naturligtvis hanteras utifrån den bästa kunskapen 
som finns om hur man gör. Mer finns inte att säga där.

Ska man inte kunna förvänta sig mer av Svenska kyrkan än andra 
arbetsgivare?

– Vi ska ha bra arbetsplatser och vi ska ha bra arbetsledning och 
styrning. Men kyrkan befolkas av människor av kött och blod som inte 
är fullkomliga. Det är ingen ursäkt för att inte hela tiden sträva efter att 
det ska gå rätt till.

Flera som fått avgångsvederlag vittnar om att det är mycket svårt 
att få ett nytt jobb. Biskopen Lennart Koskinen kallar det ett 
”praktiskt yrkesförbud”. Är det så?

– Jag kan dra mig till minnes både de som fått jobb väldigt snabbt igen 
och andra som haft svårigheter. Så bilden är nog mer komplex än så.

Du instämmer inte i bilden att man i stort sett är svartlistad om 
man är inblandad i en konflikt och blir utköpt?

– Jag kan inte skriva under på att det alltid är så i alla fall. Men jag kan 
inte heller säga att det inte förekommer, det vore dumt. Det 
förekommer nog både och.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se “
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DN 26 nov 2014:
”Går inte säga att det är en dålig 
arbetsplats”

Präster från hela landet larmar om missförhållanden i Svenska 
kyrkan.

Men arbetsgivarorganisationen tycker inte att kyrkan är en 
dålig arbetsplats.

Ändå överväger kyrkoledningen extrainsatta åtgärder.

DN:s rapportering om att Svenska kyrkan köpt ut personal för 115 
miljoner kronor de senaste fem åren har väckt starka reaktioner. 
Många anställda har hört av sig och bekräftar bilden av hur kyrkan 
använder avgångsvederlag som ett verktyg för att slippa ta tag i 
problem och lösa konflikter.

En kvinna som arbetar i en församling i Stockholmsområdet berättar 
hur hon och andra anställda larmat om svåra missförhållanden i 
arbetsmiljön till kyrkorådet men fått svaret att kollegerna överreagerar 
och agerar omoget.

– Det värsta är att ingen kan göra något. Svenska kyrkan är en 
låtsasarbetsplats. Ledningen brukar säga att om vi har förbön varje dag 
kommer allt att bli bra. Det är som att vi inte lever i verkligheten, 
säger hon.

En präst som hört av sig tror att DN bara skrapat på ytan av 
problemen:

– Det finns ett mycket stort mörkertal. Under min tid i en mellanstor 
församling har jag sett det mesta. Jag har varit trakasserad av min chef, 

sett andra bli mobbade och sett kyrkoråd som sopat allvarliga 
konflikter och trauman under mattan för att slippa bekymmer.

Under tisdagen skickade Svenska kyrkans akademikerförbund ut ett 
öppet brev till Antje Jackelén där de kritiserade ärkebiskopen för att 
hon fokuserar på hur avgångsvederlagen är utformade i stället för att 
se till orsaken bakom missförhållandena i arbetsmiljön.

”Det är viktigt att angripa orsakerna, inte bara symtomen. Ett utköp är 
symtom på att något inte har fungerat men felet kan inte enbart 
hänföras till den person som blir utköpt”, skrev kanslichefen Vibeke 
Hammarström.

Även Svenska kyrkans företrädare är självkritiska. 
Kommunikationschefen Gunnar Sjöberg pekar på den stora mängden 
olika arbetsgivare som en del av problematiken och beskriver en 
okunskap, osäkerhet och ovana att hantera konflikter. Han betonar 
vikten av utbildning av kyrkopolitiker, präster och kyrkoherdar för att 
komma åt den dåliga arbetsmiljön.

– Det handlar inte bara om kompetens. Kyrkan är en arbetsplats med 
människor som brinner för sin uppgift och det kan leda till konflikter. 
Utbildningarna måste fokusera på hur man får det att fungera, säger 
han.

Han utesluter inte att det kan komma nya satsningar på arbetsmiljön 
inom Svenska kyrkan.

– Vi får se vad det här leder till, det är det positiva med er granskning. 
Den sätter fingret på den här problematiken. Vi måste lyfta frågan och 
prata om den kollegialt.



Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor på Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation, vill dock inte kalla kyrkan generellt 
för en dålig arbetsgivare.

– Vi har utmaningar precis som andra. Men det går inte att säga att 
Svenska kyrkan är en dålig arbetsgivare, det är att gå för långt, säger 
hon.

Enligt Anna von Malmborg har kyrkan redan vidtagit stora åtgärder 
för att komma åt problemen i arbetsmiljön, men medger att de kanske 
inte är tillräckliga.

Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Mikael Delin mikael.delin@dn.se

Bakgrund.

DN:s granskning visar att Svenska kyrkan köpt ut anställda för 115 
miljoner kronor sedan 2010.
Facket säger att konflikter ligger bakom en stor del av utköpen.
Anställda inom kyrkan vittnar om en arbetsplats som sopar problem 
under mattan och fryser ut den som är obekväm.
Reaktioner på DN:s granskning.
"Tack för granskningen av min arbetsplats. Gemenskap och försoning, 
älskad och sedd är mest värdeord."
Anställd i kyrkan

"Dessvärre är jag rädd att det kommer stanna vid dessa artiklar då 
kyrkan är allt för oförmögen eller rädd att ta tag i dessa problem från 
grunden."  “

mailto:josefin.skold@dn.se
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* Näringar. 
   Politik för en näringsminister.

DN 2 nov 2014: 

“Dilsa Demirbag-Sten: Sverige behöver fler 
entreprenörer

Svaret på arbetslöshet är nya arbeten. För att nya arbeten ska 
skapas behövs nya företag och för att dessa ska startas och växa 
krävs att någon eller några vågar ta steget fullt ut.

Jäpp, Sverige behöver entreprenörer.

Entreprenörens betydelse för samhället är vedertagen i den fria delen 
av världen, men ändå skiljer sig synen på den från land till land.

I Sverige har Småland gjort sig känt för sin småföretagsamhet. 
Begreppet Gnosjöandan indikerar att det är ett lokalt fenomen och 
inget som gäller för resten av landet.

USA är den nation som hela världen associerar med entreprenörskap 
och den amerikanska berättelsen bygger på en invandrare som börjar 
med två tomma händer och bygger upp företag, industrier och 
nationen. I varje del av samhällskulturen framställs nybyggarna som 
hjältar och ursprunget till det som är den amerikanska drömmen. Hur 
man väljer att berätta och förvalta landets historia säger en hel del om 
det rådande samhällskontraktet. Företagandet har en stabil position i 
det amerikanska samhället.

Så ser det inte ut i vårt eget land. I vissa sammanhang är ordet 
entreprenör värre än mänsklighetens samlade svordomar och något 



som förknippas med bilhandlare som inte drar sig för att lura 
människor på pengar. I vissa kulturkretsar är ordet ställt som 
kreativitetens motsats, något som har samma begåvningsnivå som när 
människor bestämt hävdar att deras femåring kan måla minst lika bra 
som Picassos streckgubbar.

En assyrisk familj som driver en kemtvätt, sliter 14 timmar varje dag 
och aldrig tar semester ses väl normalt inte som entreprenörer. De 
flesta i Sverige skulle snarare kalla dem hederligt och hårt arbetande 
folk. Men entreprenörer är just vad de är. Bland det bästa man kan 
bidra med i samhället är att skapa sysselsättning för andra människor 
och medverka till att landet man bor i blir mer demokratiskt och 
inkluderande.

För en del företagare har det varit enda sättet att få en egen 
sysselsättning. Så var det i mina föräldrars fall och så är det 
fortfarande för många nyanlända som efter åratal inte hittar något 
arbete. Mor och far gick från att städa korridorer och toaletter på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala till att bli restaurangägare. Förmågan 
att omsätta idéer till handling och viljan att arbeta hårt är drivkraften 
för entreprenörerna och de finns inom alla yrkeskårer och 
samhällssektorer. Vi vet inte varför vissa föds med ambitionen att 
förverkliga egna drömmar men vi vet med säkerhet att det är just dessa 
människor som skapar nya näringar och arbetstillfällen.

Tänk om vi i Sverige kunde förmå oss att uppmuntra fler att våga 
starta ett eget företag. Jag är nämligen övertygad om att vi medvetet 
måste arbeta för att återge de bespottade entreprenörerna deras plats 
som samhällets stöttepelare. Det sägs att studenterna på 
Handelshögskolan börjar sina studier i hopp om att starta ett eget 

företag, men efter examen går ut med målet att hamna på en bank eller 
i en konsultfirma för att få access till kunder som är potentiella 
arbetsgivare och generösa med bonusarna.

Om det är sant betyder det att Handels skolar morgondagens 
tjänstemän och inte drivkraftiga entreprenörer.

Det går förmodligen inte att undervisa i det som driver entre
prenörskap och kanske är det så att drivkraft är något man har inom sig 
och som inte nödvändigtvis visar sig i slutbetyget eller i valet av 
utbildning. Det är en lika medfödd begåvning som en vacker sångröst. 
Vad vi kan göra är att skapa en kultur som uppmuntrar entreprenörerna 
att ta steget och inte döma dem för hårt när de misslyckas.

Dilsa Demirbag-Sten driver Berättarministeriet – skrivarverkstäder för 
barn och unga. Hon är också författare och journalist.

Dilsa Demirbag-Sten “



DN 4 nov 2014: 
“Industrin pressas av lägre priser

Priserna faller och tillväxttakten i svensk industri sjunker stadigt.
Och det har pågått sedan början av året, enligt Cathrine Danin, 

ekonom på Swedbank.

På måndagen kom nya siffror som visar att stora delar av 
världsekonomin går fortsatt trögt.

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom den svenska 
industrin, sjönk i oktober till 52,1, jämfört med 53,4 månaden före.

Visserligen ligger indexet fortfarande över 50-strecket, som anses tyda 
på tillväxt, men trenden är nedåtriktad och har varit så under hela året.

En annan intressant, och möjligen oroande, aspekt på 
oktobersiffrorna är att det rapporteras om ovanligt många varugrupper 
där priserna faller, enligt Cathrine Danin. Det antyder att den redan 
låga inflationen kommer att fortsätta.

Även i övriga Europa visar inköpschefsindex att industrin precis håller 
näsan ovanför tillväxtgränsen. Och priserna faller även där.

Kina visar samma tendens. Orderingången för hela industrin och 
exportsektorn föll till den lägsta nivån på fyra respektive fem månader.

Enligt många bedömare är Kinas officiella tillväxtprognos på 7,5 
procent 2014 för positiv.

Olle Lindström/Tt

52,1 är inköpschefsindex för oktober månad, att jämföra med 53,4 
för september. “

DN 6 nov 2014:

”Sverige avindustrialiseras nu i 
oroväckande hög takt”

Produktion nere på krisårsnivå. Svensk industri utvecklas 
betydligt sämre än övriga Europas. Motorn de senaste åren har 
varit ökad konsumtion. Om den bryts blir industrikrisen 
synligare. Vi får då en tudelad ekonomi, vilket borde oroa de som 
vill ha ett jämlikt Sverige. Industrin behöver en garanti, skriver 
Stefan Fölster.

Sveriges industriproduktion är nu nere på samma låga nivå som under 
finanskrisens värsta år 2009. Det placerar Sveriges industriutveckling i 
samma liga som Italiens och betydligt sämre än de flesta europeiska 
ländernas. Utsikterna försämras dessutom i raskt takt. Såväl 
näringslivet som politiken står tämligen oförberedda. Sveriges 
ekonomi har klarat finanskrisen hyggligt tack vare ökad konsumtion. 
Nu finns dock risk för en tilltagande tudelning av arbetsmarknaden.

Bilden av svensk industri präglas fortfarande av den kraftfulla 
återhämtningen efter 1990-talskrisen och fram till att finanskrisen bröt 
ut år 2008. Kronfallet år 1991, ekonomiska reformer efter 1990-
talskrisen och en snabb strukturomvandling gav industrin stora 
produktivitetslyft och exportframgångar. Antalet direkt anställda 
fortsatte visserligen att sjunka men höll sig stabilt fram till 2005 om 
man räknar in en bredare industrianknuten sysselsättning.

Därefter följde gruvboomen som hjälpte till att dölja de första tecknen 
på strukturella problem, till exempel att läkemedelsindustrin tappade 



40 procent av sina anställda under 2000-talet. Att den tidigare snabba 
produktivitetstillväxten blev en av de sämre i Europa kunde till en 
början tolkas som en tillfällig följd av finanskrisen.

Sedan 2009 är dock utvecklingen så anmärkningsvärt sämre än i 
övriga Europa att det borde oroa. Svensk industrisysselsättning har 
över huvud taget inte hämtat sig jämfört med den värsta krismånaden. 
27 EU-länder har i genomsnitt ökat industriproduktionen med 10 
procent sedan 2009, medan den ligger stilla i Sverige. Det är inte bara 
länder som Tyskland och Österrike som har dragit ifrån rejält. Även 
Frankrikes, Belgiens och Danmarks industri har hämtat sig bättre än 
Sveriges. Bland de få länder som har haft en sämre utveckling finns 
Grekland och Finland.

Tappet som redan skett riskerar att bli till en rutschkana som 
långvarigt sänker svensk industriproduktion. Flera dråpslag kommer 
samtidigt, utöver det förhoppningsvis kortsiktiga konjunkturbakslaget 
efter invasionerna i Ukraina och Irak.

För det första har gruvboomen kommit av sig. Northlands tvärnit i 
Pajala är bara det första tecknet på detta. Sjunkande priser för 
naturresurser beror mest på investeringar i nya gruvor som gjordes 
världen runt när priserna stod på topp. Flera svenska industriföretag 
som tillverkar gruvutrustning drabbas också.

För det andra tappar tysk industri mark efter tio år av framgångar. 
Svensk industri är nära sammanflätad med den tyska. Den tyska 
regeringens nya ekonomiska rådgivare, Marcel Fratzscher, beskriver i 
en mycket uppmärksammad bok, ”Die Deutschland-Illusion”, varför 
tillväxten nu avstannar och blir mer motig framöver. De framgångsrika 

reformerna under Gerhard Schröders tid har inte följts upp under 
Angela Merkel. Investeringarna är för låga. Ramvillkoren för nya 
investeringar försämras snarare än förbättras.

För det tredje faller energipriser rejält i många konkurrentländer. 
Enligt IMF har de låga priserna för skiffergas i USA redan lett till att 
USA:s export ökat med sex procent mer än vad som annars hade varit 
fallet. Låga gas- och oljepriser förbättrar också konkurrenskraften för 
många andra länder, medan Europas energipriser förblir höga och styrs 
mer av energipolitiken. Enligt beräkningar från det internationella 
energiorganet IEA kommer Europa att förlora en tredjedel av sin 
energiintensiva export under de kommande två decennierna. Sverige 
står för en särskilt stor del av denna export.

För det fjärde fördyrar det hastiga införandet av Svaveldirektivet 
export från Östersjöområdet med åtskilliga miljarder, medan de flesta 
konkurrentländer inte belastas av denna kostnad. Svaveldirektivet 
ställer krav på att fartyg i Östersjön måste byggas om eller bytas med 
kort varsel.

Utöver dessa konkreta faktorer kan industriinvesteringar komma att 
skjutas upp till följd av ökad osäkerhet om energipolitiken, framtida 
miljöpålagor och, på sina håll, osäkerhet om tillgång till bostäder i 
expansiva områden.

Dessa förändringar sker mot bakgrund av en teknikvåg som gör det 
lättare att automatisera många industrifunktioner. Teknikvågen finns 
tillgänglig i alla länder men kommer att användas snabbare i länder 
som Sverige med relativt höga ingångslöner och upplevda svårigheter 
att rekrytera rätt personer.



Hur stor roll spelar då en snabbare avindustrialisering? Sverige tycks 
ju ha klarat finanskrisen bättre än de flesta länder, och 
sysselsättningsgraden ökar. Om konjunkturen förbättras och drar med 
sig bostadsbyggande och bättre offentliga finanser kanske inte effekten 
av en krympande industri blir kännbara under åtskilliga år.

Denna ytliga betraktelse bortser emellertid ifrån att motorn i den 
svenska ekonomin under de gångna åren främst har varit ökande 
konsumtion, inte minst framdriven av skattesänkningar. En del av den 
pågående sysselsättningsförbättringen är dessutom ersättning för 
återigen ökande sjukskrivning. Om skattehöjningar drar undan 
konsumtionsutrymme kan de negativa konsekvenserna av 
avindustrialiseringen bli synliga snabbare än väntat. I ett längre 
perspektiv är frågan hur snabbt nya IT- och tjänsteföretag kan uppväga 
de jobb, produktivitetsökningar och lönebetalningsförmåga som 
industrin stått för.

Studier från USA av MIT-professorn David Autor och andra visar att 
områden där avindustrialisering tar fart präglas av en tydlig tudelning. 
Fler högavlönade jobb skapas visserligen. Men de flesta som tappat 
sina vanliga industrijobb trängs ut till mer lågavlönade tjänster. I 
Sverige har denna utveckling dessutom en viktig regional dimension. 
Att Sverige har en av Europas snabbaste urbaniseringar beror delvis på 
den snabba industrikrympningen på många håll i landet. I städerna är 
det i gengäld fler som arbetar i både högavlönade och lågavlönade 
tjänster.

För den som vill ha ett mer jämlikt Sverige borde detta vara en av 
de mest oroväckande trenderna. Den förlegade bilden av en stabil 
svensk industri måste läggas åt sidan. Det räcker knappast heller med 

att tillsätta en industrikansler och att avsätta lite pengar till samverkan. 
Det är dags för hårda prioriteringar. Regeringens miljö- och 
skatteambitioner bör balanseras av en hållbarhetgaranti för industrin. 
Alla fördyringar i form av skattehöjningar och miljöstyrmedel skall då 
matchas krona för krona av motsvarande lättnader i industrins övriga 
villkor. Svaveldirektivets transportkostnadsökningar kan till exempel 
balanseras av en förkortning av de fyra år som det i snitt tar att få för 
miljötillstånd till en investering. Konjunkturinstitutet eller annan 
myndighet skulle ansvara för att beräkna att garantin uppfylls.

En industrigaranti kan dämpa industrins osäkerhet inför nya 
investeringar. Den skulle hjälpa regeringen att omvandla sin hittills 
luftiga industriretorik i konkret handling. Om regeringen inte ids, 
borde oppositionen avkräva regeringen en sådan. Annars finns risk att 
svensk industri till och med halkar efter Italiens.

Stefan Fölster, Chef För Reforminstitutet “



DN 9 nov 2014: 
“Spåna fram nya idéer med hjälp av ett 
hackathon

Att sitta instängd i 24 timmar med samma människor för att 
utveckla nya produkter kanske inte låter så lockande. Men hacka
thon, som det kallas, har blivit ett populärt verktyg för att på kort 
tid spåna fram nya idéer.

I teknikvärldens Mecka, Silicon Valley, har företag som Google och 
Facebook använt metoden länge. Nu börjar företeelsen hackathon, en 
nybildning av orden hackare och maraton, även ta fart i Sverige.

DN besökte Psykologifabriken inne i centrala Stockholm som var 
tidiga med att anordna ett evenemang. Niklas Laninge på företaget 
berättar entusiastiskt om vilken uppmärksamhet sessionen fick och de 
kreativa idéer som utvecklades.

– Jag tror att hackathon kan vara viktigt i dessa dagar när folk springer 
på möten och stressar hela tiden, det visar att man under en avsatt tid 
kan åstadkomma något utan möten.

Utgångspunkten för hackathon är att bjuda in människor som under en 
begränsad tid får arbeta med olika idéer.

Ofta handlar det om att spendera ett dygn tillsammans, inte sällan i 
lyxiga miljöer som ett spa eller på en skärgårdsö. Inramningen för 
hackathon är nämligen viktig. Tanken är att folk i avslappnad miljö ska 
lämna sina vardagsrutiner och släppa loss.

Psykologifabriken nöjde sig med att hålla sin session inne på det 
tidigare kontoret på Birger Jarlsgatan. Men Niklas Laninge betonar att 
det var viktigt att få de inbjudna att känna sig som stjärnor.

– Vi bjöd på hälsosam mat och hyrde in baristor som serverade 
lyxkaffe. Målet var att skapa en mysig och trevlig upplevelse.

Det har nu gått två år sedan Psykologifabriken anordnade sitt 
hackathon. Bakgrunden var att företaget, som arbetar med hälsa och 
teknik genom bland annat appar, ville att fler skulle få upp ögonen för 
den kombinationen.

– Då var vi ensamma om att para teknik med mental hälsa och ville 
göra hälsa sexigt genom att se vad som hände om vi gifte ihop 
programmerares teknikkunnande med hälsa under 24 timmar.

Och Niklas Laninge är nöjd med resultatet. Annonsen om 
evenemanget fick ett enormt gensvar. Till sist valdes 30 personer ut för 
att delta, efter att deras meriter och idéer studerats. Det var människor 
från alltifrån Venezuela till Indien. En publik på hundra bjöds in och i 
juryn satt riskkapitalister, viktiga kontakter som företaget nu kan dra 
nytta av.

– Vi hade med världsstjärnor, personer som tillhör eliten när det gäller 
programmering. Nu känner vi dem, vi är kompisar. Att ha ett 
hackathon är ett jättebra sätt att hitta bra personer, mycket bättre än 
karriärdagar eller att annonsera, konstaterar han.

Dessutom blev Psykologifabriken känd i vidare kretsar.



– Det blev en global nyhet. Tidningen Wired med flera miljoner läsare 
skrev om att världens första hälsohackathlon ägde rum i Stockholm. 
Det är bra reklam.

Vad skapades då mer konkret, detta dygn för två år sedan? Niklas 
Laninge kan räkna upp många exempel. Men vinnare, det var även en 
tävling, blev de som gjorde en app som med hjälp av ett foto på urin 
och en färgskala i mobilen gör att man kan mäta blodsockerhalten. 
Priset blev en resa till San Francisco för att vara med i ett jätte
hackathon.
För företag som funderar på att arrangera ett hackathon 
rekommenderar Niklas Laninge att de har ett tydligt tema och behov.
– Det viktiga är att ha en tidsbegränsning, ett tydligt problem och bra 
människor. Det är kärnan. Framför allt är det viktigt att uttalat säga att 
det ska leda till något.
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se
Fakta.
Hackathon

Hackathon är ett sätt för utvecklare och företag att skapa innovation i 
koncentrerad form.
Deltagarna arbetar i olika team under en begränsad tid, ofta tolv eller 
24 timmar. När tiden är slut redovisas resultaten som utvärderas av en 
jury.
Tanken är att släppa tyglarna lösa och lämna vardagsrutiner.
Metoden kan användas för att lösa ett problem eller ta fram en ny 
produkt.
Ett hackathon kan vara både internt och externt.
Ofta är det en tävling. “

DN 16 nov 2014: 

“Uppfinnarna som har satt Sverige på 
kartan

Aga-fyren, dynamiten, kullager och skiftnyckeln. Svenskt 
ingenjörskunnande ligger bakom en rad omdanande 
uppfinningar som än i dag spelar en avgörande roll i våra liv.

Svenska ingenjörer har i århundraden tillhört världseliten i 
uppfinningsrikedom och underlättat för samhällen att avancera. 
Sverige har kallats ett ingenjörsland. Här har multinationella 
industriföretag som Ericsson, Alfa Laval, Tetra Pak, Sandvik och ABB 
(Asea) en gång börjat sin verksamhet för att sedan breda ut sina vingar 
över världen. Än i dag är flera av dem världsledande och svenska 
ingenjörer har ett gott rykte utomlands.

Magdalena Tafvelin Heldner på Tekniska museet konstaterar att 
svenska ingenjörer gjort väsen av sig sedan länge tillbaka och toppar 
många statistiska mätningar internationellt. Vad det beror på är inte 
helt enkelt att säga. Men en orsak kan vara uppfostran.

– Det enkla svaret är att svenskar från tidig ålder motiveras att vara fria 
och kreativa samtidigt som de får misslyckas, säger Magdalena 
Tafvelin Heldner.

Samtidigt betonar hon att för att uppfinningar ska slå krävs det oftast 
ett lag som består av mer än ingenjörer. Den som kommer på 
uppfinningen kanske till exempel inte är lika duktig på att paketera och 
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marknadsföra den. Det finns flera exempel på duktiga uppfinnare som 
inte har lyckats och dött fattiga på grund av att de inte vetat hur de ska 
få ut produkten på marknaden.

– En innovation är mer än en uppfinning. Det är en produkt, process, 
metod eller tjänst som har slagit igenom i samhället. I ganska få fall 
står uppfinnaren ensam bakom framgången, säger Magdalena Tafvelin 
Heldning.

Att Sverige blivit framgångsrikt på det här området kan delvis ha att 
göra med utbildningsväsendet. Teknologiska institutet, som senare 
blev KTH, startade 1827 och Chalmerska slöjdskolan i Göteborg 1829.

– Sedan har det funnits pengar som satsats, både statliga och privata, 
säger Magdalea Tafvelin Heldner.

För kvinnor var ingenjörsyrket länge förbjudet område. Visserligen 
examinerades två kvinnliga byggnadsingenjörer 1907. Men det var 
känsligt och när de två skulle göra praktik var de ”iklädda arbetskläder 
och murade i djupet av en källarvåning vid Malmskillnadsgatan. På 
grund av deras kön skedde detta i hemlighet”, enligt boken ”Två 
banbryterskor”. Ingenjörsyrket ansågs inte lämpligt för kvinnor, 
särskilt inte utbildningar som väg- och vatten, maskinteknik och 
bergsvetenskap. Däremot kunde mer teoretiska inriktningar möjligen 
övervägas för kvinnor. 1915 började Chalmers släppa in kvinnor som 
ordinarie studerande, KTH öppnade dörrarna 1921.

Titeln civilingenjör för högskoleutbildade ingenjörer kom 1915. 2011 
fanns 134 000 högskoleutbildade ingenjörer organiserade i Sveriges 
Ingenjörer.

Än i dag är kvinnor underrepresenterade, bara en fjärdedel är kvinnor 
av de som är yrkesverksamma i dag och fortfarande är det främst män 
som söker patent, bara runt 5 procent är kvinnor.

Marianne Björklund

marianne.bjorklund@dn.se
Fakta.
10 namn som gått till historien

Gustaf Dalén: Ligger bakom Aga-fyren som lotsar båtar i säkra 
hamnar. Uppfinningen betydde mycket för sjöfarten och gjorde den 
mindre riskfylld.

Sven Wingquist: Var maskiningenjör och konstruerade det första 
kullagret. Wingquist uppfinning lade grunden till Svenska 
Kullagerfabriken (SKF)

Ruben Rausing och Erik Wallenberg: Ligger bakom 
tetraförpackningen som förvarar drycker utan kolsyra, bildade 
företaget Tetra Pak.

Nils Bohlin: Flygingenjören som uppfann trepunktsbältet, en 
uppfinning som har räddat liv i trafiken.

Christopher Polhem: Kallas ”den svenska mekanikens fader” och 
startade 1697 den första skolan för ingenjörer i Sverige. Tog bland 
annat fram ”Polhemsknuten”, en kardanknut som är en koppling som 

mailto:marianne.bjorklund@dn.se
mailto:marianne.bjorklund@dn.se


för över rörelse mellan två axeländar som har en viss vinkel mot 
varandra. Han konstruerade även Polhemslåset, ett sorts hänglås som 
såldes ända in på 1950-talet.

Samuel Owen: ”Den svenska verkstadsindustrins fader”. Tillverkade 
i  sin verkstad på Kungsholmen bland annat små och stora 
ångmaskiner.

Göran Fredrik Göransson: Anses vara skaparen av svensk 
stålindustri. Förbättrade bland annat bessemermetoden för 
ståltillverkning och lade grunderna till Sandvik, i  dag ett 
världsledande stålföretag.

Alfred Nobel: En av Sveriges mest berömda män vars namn lyser lite 
extra den här tiden på året. Tog patent på 355 uppfinningar, den mest 
kända är dynamiten.

Gustaf de Laval: Mest känd för att tillverkat ångturbinen och 
separatorn, en mjölkskumningsmaskin. Trots 92 patent och 37 företag 
avled han utfattig 1913.

Johan Petter Johanson: Uppfann bland annat skiftnyckeln och 
rörtången. Löste framför allt vardagsproblem och tog 110 patent under 
sin livstid. “

DN 27 nov 2014:

“ Svensk läkemedelsindustri tappar

Sveriges läkemedelsindustri fortsätter att förlora mark jämfört med 16 
andra länder. Den svenska läkemedelsexporten uppgick 2013 till 56 
miljarder kronor, den lägsta nivån på tio år, visar en ny rapport från 
Öresundsinstitutet.

– I alla länder där man har kontroll över ägandet går utvecklingen för 
läkemedelsindustrin framåt, säger Anders Olshov, senioranalytiker på 
Öresundsinstitutet.

Rapporten är dyster läsning sett med svenska ögon. Danmark tillhör ett 
av de länder i Europa där sysselsättningen i läkemedelsindustrin ökade 
mest i Europa 2003-2012, medan Sverige avvek med den klart sämsta 
utvecklingen av sexton länder. Sysselsättningen steg mest i Schweiz 
med de familjeägda storföretagen Roche och Novartis.

I Danmark investerar läkemedelsföretagen årligen för motsvarande 13 
miljarder kronor i forskning & utveckling. I Sverige investeras 8,7 
miljarder kronor. I dag rekryterar också danska läkemedelsföretag 
svenska experter, framgår det av rapporten från Öresundsinstitutet.

– Det är försäljningar och fusioner med utländska företag som har 
drabbat verksamheterna i Sverige. Det kommer att bli svårt för Sverige 
att vända utvecklingen till det positiva igen, säger Anders Olshov.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se “
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* Handel. 
   Politik för en handelsminister.

DN 30 okt 2014: 

“Halloween guldgruva för handeln

Till helgen är det återigen dags att spöka ut sig och efter bästa 
förmåga skrämma slag på grannar och bekanta. Den amerikanska 
traditionen med gastar och godis har under många år vuxit sig allt 
starkare i Sverige. Men halloween är också en viktig helg för 
handeln.

Den svenska halloweenhandeln växer för varje år i och med att allt fler 
svenskar firar den amerikanska högtiden.

– För fem år sedan omsatte handeln inför halloween en miljard kronor 
och sedan dess har det definitivt skett en ökning. Vi vet inte exakt hur 
mycket pengar det rör sig om, men för vissa branscher kan halloween 
till och med vara avgörande, säger Lisa Burden, näringspolitisk expert 
på Svensk handel.

För skämtbutiken Buttericks är halloween den viktigaste helgen på 
hela året. En tredjedel av all försäljning sker under de två veckorna 
innan halloween.

– Halloween är utan tvekan den största helgen för oss – och så har det 
varit sedan 1990, säger Bengt Olander, vd på Buttericks.

Halloween kom till Sverige på allvar under början av 1990-talet. 1989 
började Buttericks importera halloweendekorationer och utklädnader 
från USA. Året efter kontaktades Buttericks av Hard Rock Café som 
ville hålla en halloweenfest.



– Man kan nog säga att det var när vi anordnade den där festen som 
halloween kom till Sverige på riktigt, säger Bengt Olander, vd på 
Buttericks.

För varje år sedan dess har försäljningen av maskeradkläder och 
utsmyckningar till halloween ökat.

– För varje år som gått har vår omsättning ökat – trots att vi fått större 
konkurrens. Förut var vi i stort sett ensamma på marknaden, säger 
Bengt Olander, vd på Buttericks

Bengt Olander märker också att svenska halloweenfirare tar helgen på 
allt större allvar.

– Vi ser att folk lägger allt mer pengar på sina utstyrslar. Vi ser också 
att det bli vanligare att man gör sina egna kostymer. Under många år 
har vi sålt mer och mer av smink, peruker och andra tillbehör. Men 
även våra professionella utstyrslar säljer allt bättre – alltså dräkter som 
kostar flera tusen kronor, säger han.

Som traditionen bjuder ökar försäljningen av pumpor under 
halloween, men det är kanske framför allt också en helg när vi äter 
betydligt mer godis än vanligt. Enligt Candyking, Sveriges största 
leverantör av lösviktgodis, ökar deras försäljning med 70 procent 
vilket gör halloween till den näst viktigaste helgen efter påsken.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se “

DN 1 nov 2014: 

“Malmströms stora uppdrag: EU:s 
frihandelsavtal med USA

I dag tillträder den nya EU-kommissionen – 19 män och 9 kvinnor. 
Nu ska kommissionen styras på ett nytt sätt och bli mer politisk. 
Frågan är bland annat hur mycket makt Cecilia Malmström och 
de andra kommissionärerna får på egen hand.

När Jean-Claude Juncker i dag tar över ordförandeklubban i 
kommissionen tänker han styra EU:s mäktiga institution på ett nytt 
sätt. Juncker anser att han har fått ett uppdrag som innebär att 
kommissionen ska vara mer politisk än tidigare. Juncker syftar dels på 
att han blivit kommissionens ordförande som en följd av EU-valet, 
dels på att han vill driva på för stora förändringar i EU.

EU-valet i maj ledde till att EPP, den kristdemokratiska och 
konservativa partigruppen, blev störst i EU-parlamentet. Juncker, som 
var EPP:s toppkandidat, utsågs sedan till EU-kommissionens 
ordförande.

Det är första gången som kommissionens ordförande utsetts med en så 
direkt koppling till resultatet i EU-valet. Juncker hävdar att väljarna 
därför har gett honom ett starkt och politiskt förankrat 
förändringsmandat.

Så vad vill Juncker göra? Juncker tycker att EU ska bli en 
energiunion och dessutom en verklig union för finansmarknaderna. 
Han hävdar också att det behövs en digital agenda för att koppla 
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samman EU:s länder och inom alla dessa områden vill Juncker ha ett 
tätare samarbete, mer EU.

Han har också talat mycket om behovet av investeringar. På något sätt, 
oklart hur, ska Juncker få ihop pengar till ett gigantiskt 
investeringsprogram på 300 miljarder euro (motsvarande nästan 300 
biljoner kronor).

Men Juncker har också förklarat vad han inte vill göra. EU ska till 
exempel inte fortsätta att växa och få fler medlemmar under de 
kommande fem åren, hävdar han.

För att genomföra sitt program har Juncker organiserat sin 
kommission på ett delvis annorlunda sätt. Han har utsett sju vice 
ordförande som ska samordna arbetet och vara ett slags gruppledare 
inom de områden som Juncker anser vara särskilt viktiga.

Frans Timmermans, socialdemokrat och tidigare utrikesminister i 
Nederländerna, har fått en helt central och mycket speciell roll i 
kommissionen. Han är Junckers högra hand och ska granska alla 
förslag på nya EU-lagar som kommer från de olika kommissionärerna.

Timmermans vill rensa i EU:s djungel av lagar och förordningar och 
kan låta nästan som David Cameron när han hyllar principen om 
subsidiaritet, att EU inte ska syssla med sådant som länderna gör 
bättre. Det innebär en ny och skarpare form av intern överprövning.

Förhoppningen är att den nya ordningen ska leda till mer samarbete i 
kommissionen, mindre stuprörsuppdelade ansvarsområden, färre 

onödiga EU-lagar – och därmed också till bättre och mer kraftfulla 
resultat.

Men Timmermans uppdrag innebär också att de enskilda ledamöternas 
makt begränsas, vilket redan har blivit tydligt för Sveriges 
kommissionär Cecilia Malmström.

Cecilia Malmströms stora uppgift är att slutföra förhandlingarna 
rörande ett frihandelsavtal med USA. En av de verkligt känsliga 
frågorna är om det ska finnas med en klausul om skydd för privata 
investeringar, kallat ISDS, i avtalet. Juncker har varit öppet kritisk mot 
en sådan ordning, bland annat under debatten inför omröstningen om 
kommissionen i EU-parlamentet förra veckan:

– Min kommission kommer inte att godta att EU-ländernas domstolar 
får sin behörighet begränsad av särskilda regelverk för att lösa tvister 
mellan investerare och stater, deklarerade Juncker.

Cecilia Malmström har också invändningar. Under utfrågningen i EU-
parlamentet hävdade Sveriges kommissionär att ISDS har missbrukats 
och behöver reformeras, men hon sa inte definitivt nej.

Till saken hör också att flera medlemsländer, bland dem Sverige, 
tycker att det behövs en mekanism för tvister mellan företag och stater 
i avtalet med USA.

Men i kommissionen får Cecilia Malmström inte sista ordet i den här 
frågan. I EU-parlamentet förklarade Juncker att Frans Timmermans 
ska bestämma hur det ska bli.



Junckers uttalande fick stor uppmärksamhet. Det tolkades som ett 
förnedrande sätt av Juncker att undergräva Cecilia Malmströms 
position.

Men Malmström verkar inte särskilt upprörd. Hon tycker inte att hon 
har fått en överrock, utan har påpekat att Timmermans nya uppdrag i 
kommissionen innebär att han ska överpröva alla kommissionärer på 
ett nytt sätt.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta. 19 män och 9 kvinnor i nya EU-kommissionen

Kommissionen består av 19 män och 9 kvinnor. 14 är konservativa, 8 
socialister, 5 liberaler och 1 konservativ EU-kritiker. Ordförande är 
kristdemokraten Jean-Claude Juncker.

EU-parlamentet godkände den nya kommissionen med 423 ja-röster, 
209 nej-röster och 67 nedlagda. Konservativa, liberaler och flertalet 
socialister röstade ja, medan vänstern, de gröna, EU-motståndarna och 
de högerextrema partierna röstade nej.

Sju vice ordförande leder arbetet. Frans Timmermans (bättre 
lagstiftning, stadgan om de grundläggande rättigheterna m m), Andrus 
Ansip (digital inre marknad), Maros Sefcovic (energiunionen), Vladis 
Dombrowskis (euron och social dialog), Jyrki Katainen 
(sysselsättning, investeringar, konkurrenskraft), Kristalina Georgieva 
(budget och personal) samt Federica Mogherini (utrikesfrågor).”

DN 8 nov 2014: 

“Knarksajt stoppad av polis

Sveriges största knarkbutik på nätet har stängts i en internationell 
operation. Bakom tillslaget ligger svensk polis, Europol och FBI. 
Två svenskar har gripits och polisen hoppas nu kunna identifiera 
köparna.

Den svenska sajten kallas Flugsvamp och är en av över 400 
marknadsplatser för knark på nätet som stängts i den internationella 
operationen. När sidan stängdes hade den över 900 annonser för olika 
droger.

– Man säljer alla möjliga narkotiska preparat där. Bland annat spice 
som är aktuellt nu på grund av flera överdoser i Sverige. Det är många 
unga som handlar där. För oss har det varit väldigt viktigt att kunna 
stoppa den, säger Sören Clerton vid Rikskriminalpolisen som lett den 
svenska delen av operationen.

Två svenskar med koppling till sajten har gripits. Totalt i hela den 
internationella operationen har 17 personer gripits och droger och 
pengar till ett värde av över 1,7 miljoner kronor har beslagtagits.

Sajten har legat på det så kallade deep webb, den del av internet som 
inte går att nå via vanliga sökmotorer utan kräver särskilda program 
och krypteringar. Betalningar har gjorts med den virtuella valutan 
bitcoin, något som även det försvårat polisens arbete. Trots det tror 
polisen att det ska gå att identifiera både säljare och köpare av droger 
när servrarna nu beslagtagits.
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Det har skapat stor oro på de internetforum där droger och 
knarkhandel diskuteras. Många svenskar som säger att de köpt droger 
via sajten är oroliga för att polisen ska kunna koppla dem till handeln.

– Det tror jag nog att vi kommer att kunna göra. Vi har redan nu visat 
att vi kan komma åt de här sajterna trots deras säkerhetskryptering, 
säger Sören Clerton.

Internationella åklagarkammaren uppger för DN att de två svenska 
säljare som har gripits har kopplingar till sajten. De greps för drygt en 
vecka sedan.

Servrarna där sajten legat har inte funnits i Sverige men polisen är 
övertygad om att det är svenskar som i alla fall till viss del ligger 
bakom droghandeln.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se

Fakta. Droger som såldes

Droger som såldes på sajten Flugsvamp: heroin, amfetamin, kokain, 
metamfetamin, spice, hasch, marijuana, christal meeth och olika 
narkotikaklassade läkemedel.

Länder som deltagit i operationen: Bulgarien, Tjeckien, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Nederländerna, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien 
och USA. DN “

DN 9 nov 2014: 

“ Frihandelsavtal dröjer i öst

Kina hoppas kunna använda Apecmötet den 10–11 november i 
Peking för att vinna gehör för ett förslag till frihandelsområde i 
Asien och Stillahavsområdet. Det sker när diskussionerna om en 
annan USA-ledd handelsunion stannat av.

Det skulle omfatta 48 procent av världshandeln och 57 procent av 
världens BNP, enligt Kinas handelsministerium. Vissa experter ser 
förslaget som ett svar på USA:s växande inflytande i regionen. Och 
Kinas ovilja att låta sig styras.

Apecmötet är det första stora internationella toppmötet i Peking sedan 
Xi Jinping blev president och ett tillfälle för värdnationen att ta upp 
frågan då Barack Obama, Vladimir Putin och Japans premiärminister 
Shinzo Abe finns bland gästerna.

En plan för framtiden för Free trade area of the Asia-Pacific, FTAAP, 
väntas under Apecmötet, sa Wang Shouwen, Kinas biträdande 
handelsminister vid en presskonferens i Peking.

Med en sådan plan finns det varken motsättningar eller hinder. 
Tvärtom råder enighet bland Apecs medlemmar, påpekade ministern.

Men att intressena går isär framgår av uppgiften att USA försökt 
stoppa Kinas försök att få igång förhandlingar om FTAAP. Enligt Wall 
Street Journal ville Kina sätta en tidsgräns till 2025 för när en 
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uppgörelse skulle vara nådd, men någon tidpunkt ska nu inte anges i 
kommunikén, som publiceras när Apecmötet är slut.

– FTAAP är ett långsiktigt mål som blir verklighet först under nästa 
årtionden, kommenterar Xu Hongcai, informationschef för Kinas 
centrum för internationellt ekonomiskt utbyte, till tidningen Global 
Times, som har nära förbindelser med det kinesiska kommunistpartiet.

Kina är den största handelspartnern för de flesta länderna i regionen, 
inklusive Australien och Sydkorea. Ekonomiskt vill de därför gärna 
sluta avtal med Kina. Däremot har Pekings hårdare tag, och 
gränstvister i Sydkinesiska- och Östkinesiska sjön ökat oron hos vissa 
av grannarna, som då sökt närmare militära band med USA.

USA har länge stöttat tanken på ett annat handelssamarbete, Trans-
Pacific Partnership, TPP, i vilket tolv länder i Asien och Nord- och 
Sydamerika ingår, bland annat Japan, Australien och Mexiko – men 
inte Kina. Enligt TPP ska handelshinder rivas, handeln med 
jordbruksprodukter underlättas och skyddet av varumärken och 
rättigheter stärkas. Samtalen har avstannat när USA och Japan inte 
kunnat enas. I juni sa Barack Obama att han hoppades på ett avtal i 
november för TPP, men inför Apec-mötet har USA nu offentligt tonat 
ned alla tidigare förväntningar.

Torbjörn Petersson

torbjorn.petersson@dn.se

DN 10 nov 2014: 
“Kritik mot Kinas frihandelszon

Området var tänkt att symbolisera Kinas nya ekonomiska 
reformer. När Shanghais frihandelszon invigdes för drygt ett år 
sedan var förhoppningarna högt ställda. Det skulle bli en plats 
där marknadsekonomiska idéer skulle testas. I dag hörs kritik för 
att så litet har hänt.

DN i Shanghai.
Enligt löftena skulle frihandelszonen, den första i Kina, bli ett ställe 
där finansiella reformer prövas. Den kinesiska valutan skulle göras 
fullt konvertibel, räntesättningen i hög grad skötas av marknaden.

Frihandelszonen kan vara starten på Kinas tredje våg av ekonomiska 
reformer, skrev Hu Shunli, redaktör för ansedda affärsmediegruppen 
Caixin för ett år sedan.

Inget av det har hittills skett.

Ändå är aktiviteten en dag i oktober stor vid hamnen i Waigaoqiao. 
Fordon lastade med containrar står i kö. En gigantisk parkeringsplats 
är fylld med personbilar. Över 12 000 nya företag hade registrerat sig i 
zonen fram till mitten av september. Men av dessa var 86 procent från 
Fastlandskina, och mer än hälften av de övriga från antingen Taiwan 
eller Hongkong.

Det utländska intresset har inte varit stort.

–  Jag vet att de kallar det här för en frihandelszon nu för tiden, men 
jag tycker inte det ser ut som någon skillnad mot tidigare. 
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Långtradarna var lika många förut, säger en kvinna som hyr ett rum 
tillsammans med sin man mitt emot varvet, där mannen arbetar.

Hennes väninna fyller i:

– Cheferna på fabrikerna kanske vet om det skett någon stor 
förändring, men för oss ser det ut som vanligt.

Statliga kinesiska tidningar har i samband med demonstrationerna 
för demokrati i Hongkong skrivit att verksamheten där kan tas över av 
städer på det kinesiska fastlandet om protesterna skulle dra ut på tiden. 
Hamnar finns på många håll i Kina, däremot saknas något annat 
kinesiskt finansiellt centrum som Hongkong, med marknadsekonomi 
och självständiga domstolar som omvärlden har största förtroende för.

Shanghai leddes tidigare av Xi Jinping, den nuvarande 
partiordföranden och presidenten. Staden utvecklades för att kunna 
konkurrera med Hongkong som finansstad. Men det första året med 
det omtalade pilotprojektet tyder på att vägen är lång för Shanghai.

Det kinesiska kommunistpartiets högste ansvarige i staden har i 
intervjuer i kinesiska medier talat om att ”resultatet av reformerna i 
frihandelszonen hittills varit bättre än förväntat”. Men chefer för 
nyetablerade utländska företag i zonen har på tu man hand erkänt att 
de är besvikna.

Tidningen Financial Times har skrivit att det finns en ”nästan 
fullständig brist på avgörande förändringar” när det gäller att minska 
restriktionerna på kapitalflöden och räntesättning.

Trögheten har lett till oro för att det kinesiska kommunistpartiet inte 
ska orka genomföra de ekonomiska reformer som utlovats och som 
landet behöver för en långsiktig tillväxt. Målet är att området i 
Shanghai ska leda till lärdomar som gör att totalt tolv frihandelszoner 
kan upprättas i Kina.

Den centrala ledningen i Peking är heller knappast nöjd. 
Premiärministern Li Keqiangs tvådagarsbesök för att markera 
ettårsdagen av frihandelsområdet i september visar vilken vikt 
kommunistpartiet lägger vid projektet.

Enligt den statliga nyhetsbyrån vill han se snabbare reformer i zonen. 
Mindre inblandning av myndigheter, större uppfinningsrikedom i 
finanssektorn och lika behandling av kinesiska och utländska företag.

– Det betyder att rum görs för marknaden och den vitaliteten inspirerar 
fler människor att starta företag, sa premiärministern.

Landets högste ledare Xi Jinping gick ett steg vidare tidigare i veckan 
när han sa att det redan nu är dags att starta fler frihandelszoner i 
landet.

– Vi ska så dessa frön i mer jord så att blommor kan blomma och 
frukterna skördas så snart som möjligt, sa han, rapporterade den 
statliga nyhetsbyrån.

I tanken finns det inga hinder. Nu ökar trycket på att teorierna omsätts 
i praktiken så att löften om reformer börjar infrias.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se”
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DN 10 nov 2014: 

“Nu sker julhandeln på nätet

Svenskarnas julhandel på nätet ökar kraftigt. En stor del av 
handeln sker med mobiler och surfplattor, visar en studie. Men det 
finns många fallgropar när man handlar online.

De närmaste månaderna blir intensiva när det gäller näthandeln. Och 
den 15 december väntas den svenska julhandeln på nätet nå sin topp 
och den totala försäljningen online beräknas uppgå till 929 miljoner 
kronor, enligt en undersökning från det amerikanska företaget Adobe.

Svenskarna är de som lägger mest pengar per person på e-handelsköp 
när julhandeln är som intensivast. Svenska konsumenter är, enligt 
undersökningen, lite sena i starten och börjar julhandeln online den 25 
november. Undersökningen bygger på en analys av tusentals e-
handelssidor och besök på nätbutiker under oktober.

Vid årets julhandel på nätet väntas betydligt fler än tidigare använda 
sina mobiler och surfplattor – en ökning med 31 procent jämfört med 
samma period förra året.

Men det finns också vissa risker att köpa varor på nätet.

– Många gånger handlar folk gränsöverskridande utan att veta om det. 
Då kan det bli svårt att reklamera varorna om det är fel på dem. Du har 
alltid ett extra skydd om du betalar med kreditkort, eftersom köpet 
omfattas av konsumentkreditlagen, och man kan vända sig till 
kortutgivaren om företaget trilskas, säger Jolanda Girzl på Konsument 

Europa.

Tt

Fakta. E-handel

Ta reda på fakta om företaget. Är bolagets namn, gatuadress, e-
postadress, telefonnummer och det land där företaget finns utsatta på 
webbplatsen?

Kontrollera att företaget har en fungerande hantering för frågor och 
klagomål.

Är priset angivet inklusive porto och expeditionsavgift? Slutsumman 
kan annars bli högre än vad du trodde.

Lämna inte ut ditt kortnummer för något annat än köp.

Att betala med kreditkort ger ett extra skydd. Köpet omfattas då av 
konsumentkreditlagen.

Källa: Konsument Europa
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DN 13 nov 2014: 

“Ica blir näst störst på apoteksmarknaden

Ica köper apotekskedjan Hjärtat av riskkapitalbolaget Altor. 
Säljaren har precis varit i blåsväder i en tidigare affär, men Icas 
vd Per Strömberg är inte orolig. – Det är ett välskött bolag vi 
köper, säger han.

Storaffären där Ica köper Apotek Hjärtat för 5,7 miljarder kronor 
innebär att matvarukedjan blir den näst största ägaren på 
apoteksmarknaden. När Hjärtat och Icas egen apotekssatsning Cura 
slås ihop innebär det en marknadsandel på 30 procent.

– Den här affären skapar stora utvecklingsmöjligheter, säger vd Per 
Strömberg.

Säljaren är riskkapitalbolaget Altor, som planerade att börsnotera 
kedjan när Ica visade intresse. Altor har haft problem med det danska 
oljerederiet OW Bunker som börsnoterades i mars i år.

Förra veckan tvingades bolaget ansöka om konkurs efter flera märkliga 
händelser i bolaget. Men Icas vd är inte orolig för att råka ut för ett 
liknande bakslag i den här affären.

– När man gör den här typen av förvärv gör man en mycket noggrann 
genomgång. Vår bild är att det är ett väldigt välskött bolag med en väl 
fungerande verksamhet, säger Per Strömberg.

Altor menar att det inte finns någon koppling mellan de två affärerna.

– Jag kan förstå om man ser en koppling. Men vi har ju haft en dialog 
med Ica sedan i augusti och det här är inget man snyter ut på en kaffe
rast. Vi har gjort en generell bedömning av villkoren, säger Fredrik 
Strömholm, partner på Altor Equity Partners till nyhetsbyrån TT.

Icaägda Cura har 65 apotek och Apotek Hjärtat har 306 apotek. I ett 
20-tal städer konkurrerar de två bolagen med varandra, enligt DN:s 
genomgång. Det handlar om större städer som Stockholm, Malmö, 
Göteborg och Uppsala, men även i mindre städer som exempelvis 
Kristianstad och Kristinehamn.

Men Ica lovar att inte lägga ned några apotek som en följd av stor
affären på marknaden.

– De vi har kommer att fortsätta att finnas kvar. Vi ser över tid 
ytterligare potential att etablera apotek kring våra Maxi-enheter, säger 
Per Strömberg, Icas vd.

Inte heller apotek i glesbygd ska påverkas och om de två varumärkena 
finns i samma köpcentrum ska bägge få fortsätta att verka, enligt Per 
Strömberg.

Ica ser också stora möjligheter att kunna öka e-handeln inom 
läkemedelsområdet. Affären ska inte påverka bolagets aktieutdelning.

Affären ska godkännas av Konkurrensmyndigheten och 
Läkemedelsverket. Det finns fem stora aktörer på marknaden. Förutom 



det sammanslagna Cura och Hjärtat finns statliga Apoteket AB, 
Kronans droghandel, Lloyds och Apoteksgruppen.

Börsen gjorde tummen upp för affären och Icas aktiekurs steg med 
drygt 4 procent när affären blev känd.

Hasse Eriksson

hans.eriksson@dn.se
Fakta. Kvartal 3
Icas vinst minskade

Icas omsättning ökade med 5,8 procent under det tredje kvartalet till 
22 miljarder kronor.

Vinsten före skatt blev 823 miljoner kronor mot 940 miljoner året 
innan.

Dn “

DN 14 nov 2014: 
“Ljusning för WTO-avtal – USA och Indien 
överens

Ett globalt frihandelsavtal ser mer troligt ut än på länge efter att 
USA och Indien kommit överens i frågan om livsmedelssub-
ventioner. Frihandelsförespråkare räknar med att genombrottet 
ger injektion till världsekonomin och öppnar vägen för ett världs-
handelsavtal som kan skapa mer än 20 miljoner jobb.

Förhandlingarna om ett globalt frihandelsavtal verkar ha fått nytt liv. 
Länge såg det mörkt ut. Anledningen var att Indien vägrade att föra 
frågan vidare om inte regeln om ett tak på livsmedelssubventioner togs 
bort. Dödläget har rått ända sedan WTO-länderna möttes i Bali i 
december.

Men efter ett möte mellan den relativt nye indiske premiärministern 
Narendra Modi och den amerikanske presidenten Barack Obama i 
september har nycklar låsts upp och på torsdagen meddelades att 
länderna har kommit överens.

Det får frihandelsvänner att prata om ett genombrott som banar vägen 
för ett nytt WTO-avtal.

– Dagens genombrott i Bali-överenskommelsen visar att WTO kan 
leverera meningsfulla resultat när det gäller frihandel, vilket kommer 
bidra starkt till tillväxten i den globala ekonomin, skriver EU:s 
handelskommissionär Cecilia Malmström i en kommentar.
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Malmström menar att genombrottet återställer förtroendet bland 
WTO:s 160 medlemsländer och trovärdigheten för multilaterala 
handelsavtal.

Nästa steg blir att komma överens om att samordna reglerna kring 
tullavgifter i världen. Ett sådant avtal skulle enligt de som stöder 
frihandel få världsekonomin att växa med över 7 000 miljarder kronor 
och skapa 21 miljoner jobb, varav 18 miljoner i utvecklingsländer. 
Bakom den teorin ligger att mera handel ger högre tillväxt och därmed 
skapar flera jobb.

Stötestenen har varit en regel om att länder som har alltför stora 
livsmedelssubventioner ska kunna dras inför rätta i WTO.

För Indien, som vill försäkra sig om att dess 1,25 miljarder invånare 
har tillräckligt att äta, har det varit en känslig fråga. Landet oroade sig 
för att avtalet skulle påverka dess matsäkerhetsprogram, som syftar till 
att lyfta miljontals människor ur fattigdom.

Programmet går bland annat ut på att köpa grödor som ris och vete 
till ett överpris från jordbrukare, för att sedan sälja en del av det till 
fattiga hushåll. Resten lagras för att försäkra sig mot brist på mat. Ett 
förfarande som USA tidigare har ansett snedvrider den globala 
handeln.

Men nu verkar Indien ha vunnit striden. USA försäkrar att landet inte 
kommer att prövas i WTO på grund av sitt livsmedelsprogram, Indien 
å sin sida upphäver sin blockad i framtida förhandlingar.

WTO:s generaldirektör, Roberto Azevedo, kallar genombrottet ”ett 
betydande steg mot att få tillbaka global handel på rätt spår och 
potentiellt ge en kraftig skjuts åt WTO”.

Dödläget har fört WTO in i sin värsta kris någonsin. En del har till 
och med pratat om början till WTO:s död.

Nu har två viktiga avtal slutits på kort tid. För bara några dagar 
sedan kom USA och Kina överens om att ta bort tullar och avgifter på 
en mängd IT-produkter.

Diskussionerna om ett nytt frihandelsavtal lär fortsätta när ledarna för 
världens 20 största ekonomier möts i Brisbane i Australien, i helgen.

Marianne Björklund

marianne.bjorklund@dn.se
Fakta. WTO
Bildades den 1 januari 1995

Världshandelsorganisationen (WTO), med säte i Genève, bildades den 
1 januari 1995.

WTO har i dag 160 medlemsländer och ett tjugotal länder med så 
kallad observatörsstatus.

Grunden för WTO:s verksamhet är multi- laterala avtal, 
implementerade av nationella parlament, som anger rättigheter och 
åtaganden i handel mellan länder.

I november 2001 inleddes en förhandlingsrunda i Doha, Qatar, som 
betonade vikten av mer rättvisa globala handelsregler i syfte att få fart 
på handeln och bidra till tillväxt och fattigdomsbekämpning.
Tt “
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DN 15 nov 2014: 

“Handelsavtal med USA på väg nästa år

Ett frihandelsavtal mellan EU och USA ska i sina huvuddrag bli 
klart under nästa år, hoppas EU:s nya handelskommissionär 
Cecilia Malmström. Hon vill att avtalens investerarskydd ska 
moderniseras, så att företag inte ska kunna klaga på politiska 
beslut som gäller hälsa och miljö.

Cecilia Malmström är färsk i sin nya roll och allt har ännu inte fallit på 
plats. EU-kommissionen har dessutom tagit en paus i frågan om 
investeringsskydd för att inhämta synpunkter som sedan ska 
analyseras.

Där får även kommissionens förste vice ordförande Frans 
Timmermans ett avgörande inflytande, innan det i början av nästa år är 
klart var man står.

– Frågan är fryst för tillfället. Men investeringsskydd finns i många av 
EU:s redan ingångna frihandelsavtal och senast i det som 
kommissionen just har färdigförhandlat med Kanada. Det ska snart 
skickas till de 28 EU-länderna för godkännande i deras parlament, 
säger Cecilia Malmström som är Stockholm för att fira Sveriges 20 år 
som EU-medlem.

Hon menar att detta avtal kan kompletteras, om man från EU vill nya 
steg beträffande investeringsskyddet. Det kan gälla ökad öppenhet, 
liksom tydligare regler om hur konflikter ska lösas och möjlighet till 
överklagande om fel har begåtts.

Okynnesanmälningar ska kunna undvikas, liksom försök från företag 
att förhindra politiska beslut.

– EU-kommissionen har ett förhandlingsmandat inför ett 
frihandelsavtal med USA där investeringsskydd ingår. Nu blir det 
överläggningar om hur vi ska gå vidare med denna fråga. Men till sist 
blir det ändå medlemsländerna som avgör om de kan godta resultatet 
och det måste därför vara väl förankrat i hela EU, framhåller Cecilia 
Malmström.

Debattklimatet i Europa bekymrar henne samtidigt: det är hätskt i 
exempelvis Tyskland där antiamerikanska stämningar tränger fram. 
Men förbundskansler Angela Merkel stöder ett frihandelsavtal med 
USA – och förhoppningsvis även vice förbundskanslern och 
socialdemokratiske ledaren Sigmar Gabriel, förklarar hon.

Förhandlingarna med USA ska snart inledas, efter ett år med 
förberedelser. Om några dagar ska Cecilia Malmström resa till 
Washington för ett första möte med amerikanske chefsförhandlaren 
Michael Froman, som är hennes motsvarighet. Förhoppningen är att ett 
frihandelsavtal ska ta form under nästa år, särskilt som det kan bli 
svårare att nå resultat under presidentvalåret 2016.

– Men vi håller bestämt på våra europeiska ståndpunkter. Det kan inte 
bli fråga om att tillåta produkter som inte uppfyller krav när det gäller 
hälsa och miljö. Klordoppade kycklingar ska inte kunna importeras, 
även om man ska vara medveten om att sådant förekommer även i 
Europa.



Öppenheten från EU-kommissionen har varit större än någonsin inför 
förhandlingarna med USA, poängterar Cecilia Malmström. Men nu 
vill hon gå vidare och släppa ut ännu fler dokument, så att alla som vill 
kan få insyn i processen.

Johan Schück johan.schuck@dn.se

Fakta.

Investeringsskydd är regler för tvistlösning mellan stater och 
utländska företag. Syftet är att skydda företag som har investerat 
utomlands mot beslut som exempelvis innebär diskriminering eller 
expropriation. I fall där sådant förekommer ska de ha rätt till full 
ersättning som fastställs av en oberoende instans.

Detta är inget nytt. Sedan slutet av 1960-talet har EU:s 
medlemsstater ingått cirka 1 400 avtal där investeringsskydd ingår. 
Men en het och aktuell fråga är vad företag ska kunna ersättning för, 
utan att detta innebär ett slags överprövning av staters demokratiskt 
fattade beslut. “

DN 16 nov 2014: 
“Lagstiftarna hinner i fatt langarna

Sverige är på väg att få bort en stor del av handeln med den 
livsfarliga drogen spice. De flesta preparaten är nu kartlagda och 
på väg att förbjudas. Det innebär att det blir svårare i  framtiden 
att handla drogen på nätet.

– De svenska hemsidor som säljer de här preparaten kommer få 
problem att få fram nya varor, säger Anders Persson på 
Folkhälsomyndigheten.

Han har under de senaste åtta åren arbetat med att undersöka nya typer 
av droger som kommer ut på marknaden.

Spice har på senare tid orsakat flera dödsfall och allvarliga skador. 
Bilden har under lång tid varit att myndigheterna hela tiden ligger 
steget efter drogförsäljarna. Så fort ett preparat har blivit klassat som 
narkotika eller farligt ämne så ändrar tillverkarna lite på molekylen i  
substansen. På det sättet får man fram en ny drog som ännu inte har 
hunnit förbjudas.

Anders Persson ger en annan bild. Under senare år har myndigheterna 
varit aktiva och klassat allt fler spice-preparat. EU:s drogorgan 
EMCDDA har hittat cirka 90 varianter av spice. I början av nästa år 
kommer Sverige att ha förbjudit 84 av dem, om regeringen accepterar 
de senaste 24 förslagen från Folkhälsomyndigheten.

Det kommer att leda till att en stor del av försäljningen upphör, spår 
Anders Persson.
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– Det finns ett antal svenska hemsidor som håller sig inom lagen. När 
fler preparat blir olagliga blir tillgången på droger mindre inom breda 
grupper, säger han.

Visserligen kommer det så småningom att dyka upp nya varianter av 
drogen som ännu inte har hunnit analyseras. Men Anders Persson 
menar att det kommer att ta tid och att myndigheterna nu är bättre 
förberedda.

Alla är dock inte lika optimistiska. Niklas Lindroth är narkotikapolis 
och en av landets ledande experter på handel med nätdroger. Han är 
verksam i Alingsås, där en 18-årig pojke nyligen avled, sannolikt efter 
att ha rökt spice.

Enligt Niklas Lindroth har handeln med droger förändrats och flyttat 
från gatan in på nätet. Han tycker sig se en ny kategori av människor 
som köper narkotika.

– Det är personer som aldrig skulle kunna tänka sig att gå ut på gatan 
och handla, men nu kan sitta i hemmets lugna vrå och beställa, säger 
Niklas Lindroth.

Han menar att handeln är mycket svår att komma åt, eftersom de som 
köper och säljer använder det dolda nätverket deep web, ett internet 
som inte indexeras av sökmotorer, vilket gör transaktioner närmast 
omöjliga att spåra om användarna vet hur de ska göra.

Nyligen stängde FBI och Europol i en gemensam aktion Silk Road 2.0, 
en välbesökt marknadsplats för illegala droger på deep web. Niklas 
Lindroth tror att razzian, där 400 handlare togs bort, bara har marginell 
effekt.

– Problemet är att de bara flyttar någon annanstans och det kommer 
nya sätt att anonymisera handeln. Fenomenet med digital valuta som 
bitcoin och svarta marknader på nätet är här för att stanna, säger han.

I fjol var Niklas Lindroth med om att avslöja en 29-årig 
droghandlare på nätet, bosatt i Alingsås. Mannen greps för 
narkotikainnehav på en rastplats utanför staden och vid en 
husrannsakan fann polisen amfetamin, ecstasytabletter och spice samt 
en stor mängd vadderade kuvert och en etikettskrivare. Under 
pseudonymen Speedsweden hade mannen sålt stora mängder narkotika 
och han dömdes till fem års fängelse.

Niklas Lindroth tycker att det finns anledning att vara fortsatt orolig 
över användningen av spice. Han menar att kartläggningen av nya 
preparat alltid riskerar att släpa efter och att det är viktigt att arbeta 
med attityder och förklara hur farlig drogen är.

– Vissa former av spice kan vara åtta gånger starkare än en joint med 
cannabis. Forskare som framställt de preparat som ligger till grund för 
spice säger att användarna spelar rysk roulette med sin hjärna, säger 
Lindroth.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se
Jens Littorin jens.littorin@dn.se

Fakta.
Kombinationen av okontrollerade substanser gör drogen livsfarlig

Spice är ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider. Ruseffekten 
påminner om cannabis. Men eftersom den kemiska sammansättningen 
varierar kan också ruset bli olika.
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Preparaten framställs i laboratorier, ofta i Kina, Indien eller andra 
länder i Asien. De blandas med aceton och sprejas eller penslas på 
växtdelar som sedan röks.

Riskerna med spice blir särskilt stora eftersom den som röker sällan 
har kontroll över hur stark blandningen är. Den stora variationen på 
preparaten gör också att det är svårt att förutse hur drogen verkar.

Ur missbrukarens synvinkel är fördelen att han eller hon kan slippa 
straff om preparaten inte är narkotikaklassade. Spice är också 
förhållandevis billigt jämfört med cannabis. En annan fördel för 
missbrukaren är att preparaten inte ger utslag vid narkotikatester.

Det finns möjlighet att få fram mer än tusen varianter av spice, men 
enligt EU:s organ för bevakning av narkotika, EMCDDA, finns i dag 
cirka 90 substanser på marknaden.

I Sverige är i dag 84 spice-substanser klassade eller på väg att klassas 
som narkotika eller farliga ämnen. I dag tar det minst några månader 
innan myndigheterna hinner analysera och bedöma ett nytt preparat.

Narkotikaklassning innebär att den som säljer eller innehar 
preparaten kan dömas för narkotikabrott.

Om preparatet klassas som farligt ämne kan det beslagtas och 
förstöras. På så sätt tas preparaten bort från marknaden, men det leder 
inte till att någon straffas för att ha använt eller handlat med 
preparaten.

Dn “



* Migration. Integration. 
   Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

DN 27 okt 2014

“Den sista spillran integritet

Att verkställa utvisningsbeslut hör till de uppgifter som de flesta nog är 
glada att slippa. Helst vill vi nog inte ens veta hur det går till när 
vettskrämda, förtvivlade eller desperata personer eskorteras till platser 
de för allt i världen inte vill åka till. Desto viktigare att granska denna 
verksamhet

Förra söndagen berättade P1:s ”Kaliber” om att personal på 
Kriminalvårdens transporttjänst passar på att bo ett par nätter på 
lyxhotell i samband med utvisningsresor.

Min första reaktion var att de som arbetar med denna synnerligen 
olustiga uppgift kanske förtjänar extra generös personalvård. Men i 
reportaget framträder bilden av en organisation som i samarbete med 
fackförbundet Seko har utvecklat en slöserikultur, där ”tid för vila” 
kan betyda tre nätter på femstjärnigt hotell i Dubai – på skatte
betalarnas bekostnad.

Nog måste det finnas andra sätt att ge personalen nödvändig tid att vila 
upp sig. I sitt hem till exempel.

Allvarligare ändå var ämnet i granskningens andra del, som sändes i 
går. Det handlade om att personer i samband med utvisningsresor har 
injicerats med lugnande läkemedel. Reportrarna hade lyckats få fram 
fyra fall där det stod bortom allt tvivel att personerna hade fått sprutor 
med Stesolid. Det är inte många, men frågan är principiellt viktig.



Lagen är glasklar, tvångsmedicinering är olagligt – såvida personen i 
fråga inte står under någon form av psykiatrisk tvångsvård.

Utvisningar ska ske under värdiga och humana former. Det är många 
gånger omöjligt om de som ska utvisas gör fysiskt motstånd. Det finns 
inget värdigt eller humant i att trycka ned en våldsam person i en 
flygplansstol, sätta på handfängsel, en huva för att stoppa spottloskor 
och en hjälm för att förhindra skallskador. En lugnande stesolidspruta 
skulle på sätt och vis kunna göra situationen aningen mer human.

Men så argumenterar vi inte i andra sammanhang. Inte ens de allra 
våldsammaste i landets häkten eller fängelser får lugnas med en spruta 
i låret. Det generella förbudet mot att tvångsmedicinera besvärliga 
personer utgör en principiellt viktig begränsning av statens makt.

Om flygsäkerheten hotas är lösningen mer personal. Detta finansieras 
förslagsvis genom något färre övernattningar på lyxhotell i Dubai, 
Amsterdam, Paris och Istanbul.

Susanna Birgerssonsusanna.birgersson@dn.se “

DN 30 okt 2014: 

“Tänk nytt – tänk snabbt

I den bästa av världar skulle alla asylsökande bemötas individuellt 
utifrån just sina behov och möjligheter. Men med stora och 
oregelbundna flyktingströmmar är och förblir det en utopi. Att bara 
skaka fram tak över huvudet, och en kommun som vill husera dem 
som kommer, tycks vara en fullt tillräcklig utmaning. Idén om att ett 
fullfjädrat och specialsytt mottagningsteam skulle sätta sig med var 
och en och gräva fram en egen stig in i det svenska samhället är lika 
lovvärd som orealistisk.

Därmed inte sagt att det är bra som det är och att inget kan göras 
bättre. Allt är inte en fråga om resurser. Det handlar också om 
uppfinningsrikedom och en förmåga att tänka nytt. Och långsiktigt.

Just ett sådant nytänkande uppenbarade sig i gårdagens Eko-inslag 
om Västra Götalandsregionens projekt för att snabbutbilda 
asylsökande läkare från Syrien. Projektledaren Ulla Ekström berättade 
att hon hittat läkarna genom att sätta upp lappar och ringa runt. Bara 
en sådan sak: att själv leta i stället för att vänta på en förfrågan från låt 
säga Arbetsförmedlingen. Ulla Ekström verkar också ha förstått 
poängen med att agera snabbt: ”När de kommer så är de väldigt 
motiverade och engagerade, väldigt tacksamma mot landet som tar 
emot dem. Men när det sedan inte händer något så är det en risk att 
motivationen byts mot frustration och passivitet.”

Vissa behöver mycket utbildning, medan andra faktiskt kan komma i 
gång med tämligen blygsamma insatser. Att erfarna sjuksköterskor 
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från EU-länder, som tyskan Eva-Maria Thiel, fått vänta i ett år och tre 
månader på att få sin examen validerad av Socialstyrelsen (SVT 
24/10) är oförsvarligt. Och det är bra att Centrum för rättvisa driver 
hennes och ett liknande fall rättsligt.

Fackförbundet Saco har länge stridit för att få fler invandrade 
akademiker i arbete, och helst då i ett arbete som motsvarar individens 
kvalifikationer. Vid ett seminarium i Almedalen i somras presenterades 
siffror över hur jämförelsevis billigt det är att ”kompletteringsutbilda” 
personer som redan har en högskoleexamen med i bagaget vid inresan 
till Sverige. Alla utbildningar är förstås inte lika universella. För en 
jurist från ett land med en helt annan rättstradition är det sannolikt bara 
att börja om från början. För en läkare, däremot, är det svårt att se 
större problem än de språkliga. Utbildningen om den lagstiftning som 
omgärdar svensk hälso- och sjukvård borde kunna vara rätt snabbt 
avklarad.

Men, som Saco också kunde visa med sina diagram, den största 
utgiftsposten för en akademiker är det som organisationen kallar 
”framkörningsavgiften”. Alltså hela den grundutbildning, från förskola 
till gymnasium, som är en förutsättning för högre studier. Har man 
både den och en eftergymnasial utbildning med sig är det närmast bara 
felräkningspengar som krävs för att göra en person anställningsbar. Att 
inte satsa på dessa personer är samhällsekonomiskt vansinne.

Centrum för rättvisa agerar utifrån individens rättigheter. Det 
perspektivet är, vid sidan av den samhällsekonomiska nyttan, givetvis 
också viktigt. Ett tredje handlar om symbolvärden som är svårare att 
mäta, men sannolikt minst lika värdefulla. Det är viktigt också för 
syrier som inte är läkare att se att det går att få arbete i Sverige. 

Identifikation är en aspekt som inte ska underskattas. Det är inte säkert 
att en polis, domare, lärare, politiker, statlig tjänsteman eller journalist 
med invandrarbakgrund utför sin arbetsuppgift på ett annat sätt än en 
infödd. Men det är ändå viktigt att yrken inte blir enfärgade (eller 
enkönade). Det göder föreställningen att det finns ett ”vi” och ett 
”dom”.

Just läkare har Sverige faktiskt varit relativt bra på att fånga upp. Utan 
dessa individer skulle vården falla ihop. Men det är dags att vidga 
synfältet. För ett år sedan presenterade Saco rapporten ”Så kortar vi 
vägen till svensk arbetsmarknad”. I den finns tio konkreta förslag att 
gå vidare med. Några av tankarna har snappats upp i Rosenbad. Men 
än finns väldigt mycket mer kvar att göra.

Dn 30/10 2014 “



DN 31 okt 2014: 
“Sverige anklagas för att förminska 
diskriminering

Regeringen anklagas för att skönmåla Sverige i en ny FN-rapport. 
Diskriminering av bland annat romer och samer förminskas eller 
mörkas helt, anser organisationen Civil Rights Defenders. – Det 
är häpnadsväckande, säger människorättsjuristen Johanna 
Westeson.

I måndags skickade regeringen en rapport till FN:s råd för mänskliga 
rättigheter. Rapporten är ett underlag för den granskning av Sverige 
som FN kommer att göra i slutet av januari 2015.

Det är första gången sedan 2010 som Sverige granskas och rapporten 
är främst skriven under den förra regeringen, men skickas till av FN av 
den nya.

I rapporten tar regeringen upp de åtgärder som gjorts för att förbättra 
mänskliga rättigheter i Sverige.

Men rapporten får nu stark kritik. Människorättsorganisation Civil 
Rights Defenders (CRD) tycker att det handlar om en skönmålning av 
Sverige.

– Rapporten tar inte upp de brister som finns med mänskliga 
rättigheter i Sverige. Den ger i stället en bild av att allt håller på att 
åtgärdas, säger människorättsjuristen Johanna Westeson på CRD som i 
dag offentliggör sin egen skuggrapport till FN.

Bland de utmaningar som borde ha fått mer utrymme i rapporten lyfter 
hon bland annat situationen för romer i Sverige.

– Ett exempel är Skånepolisens romregister. Det var en mycket 
allvarlig människorättskränkning som kom upp till ytan. Men det 
vidrörs inte med ett ord i rapporten.

Rapporten tar däremot upp att den förra regeringens vitbok över 
övergrepp mot romer och att man infört en kommission mot 
antiziganism.

– Sverige tar människorättsfrågor på allvar. Men just därför är det en 
besvikelse att regeringen inte visar sig större än så här och berättar om 
de verkliga problem som finns, säger Johanna Westeson.

I sin egen skuggrapport fokuserar Civil Rights Defenders även på att 
hatbrottslagstiftningen som regeringen lyfter fram i själva verket har 
en begränsad effekt.

– Regeringen nämner inte alls att det är extremt svårt att döma någon 
för hatbrott. Bara tre procent av anmälningarna leder till åtal, säger 
Johanna Westeson.

FN:s rasdiskrimineringskommitté riktade förra året skarp kritik mot 
Sverige för hur samer behandlas. Den avgörande frågan var samers rätt 
till mark, som enligt kommittén åsidosätts för gruvnäringens 
exploatering.

– Diskrimineringsombudsmannen har sagt att situationen för samer är 
akut men regeringen tar inte upp det heller. Det är häpnadsväckande, 
säger Johanna Westeson.



Hon får medhåll från sametingets ordförande Håkan Jonsson. Även 
sametinget har skrivit en egen skuggrapport till FN.

– Vi är väldigt besvikna över hur den här frågan har skötts tidigare. I 
praktiken så har regeringen inte haft någon konversation med oss över 
huvud taget i frågan om exploatering, säger Håkan Jonsson.

Även svenska FN-förbundet har lämnat in en skuggrapport 
undertecknad av 32 organisationer med fler krav på bättre arbete mot 
diskriminering.

DN har sökt utrikesminister Margot Wallström.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se

Fakta.

FN:s granskning Universal periodic review (UPR) görs vid rådet för 
mänskliga rättigheter. Varje år granskas de mänskliga rättigheterna i 48 
länder.
Sverige har varit med en gång tidigare, 2010, och fick då 150 
rekommendationer från de andra medlemsländerna.
Kritiken gällde då bland annat Sveriges behandling av samer, mäns 
våld mot kvinnor och asylsökandes rättigheter.
Bland annat ville Spanien att Sverige skulle ge vård till papperslösa, 
något Sverige sedan införde.
Sverige granskas den 26 januari i Genève.
Dn “

DN 2 nov 2014: 

“Oro när insats för flyktingar läggs ned

Nedläggningen av Italiens räddningsinsats på Medelhavet kallad 
Mare Nostrum döms ut av en rad flykting- och människorätts-
organisationer. Ersättningsoperationen som leds av EU:s gräns-
myndighet Frontex ses i Italien som helt otillräcklig.

Rom.
I fredags konstaterade Italiens inrikesminister Angelino Alfano att 
operationen Mare Nostrum nu är avslutad.

Italien har ensamt stått för hela denna humanitära räddningsinsats som 
bistått över 100 000 flyktingar. Operationen har under ett år kostat 
drygt en miljard kronor.

– Mare Nostrum slutar inte över en natt. Det blir en mjuk neddragning. 
Ett marinfartyg och flera patrullbåtar kommer att vara kvar under två 
månader intill ön Lampedusa. Italien kommer inte att vända ryggen till 
de nödsituationer som kan uppstå, menade försvarsminister Roberta 
Pinotti.

Såväl Amnesty International som Läkare utan gränser har riktat en 
skriftlig uppmaning till Italiens premiärminister Matteo Renzi om att 
inte lägga ner Mare Nostrum. De betonar att Frontex aktion, som 
kallas Triton, är något helt annat. Den syftar inte till att i första hand 
rädda människor utan till att övervaka EU:s yttre gräns i Medelhavet, 
heter det i appellen som publicerades i Italiens största dagstidning La 
Repubblica.

mailto:mikael.delin@dn.se
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– Med Mare Nostrum har Italien gjort ett fantastiskt arbete som räddat 
tiotusentals människors liv. Om denna operation skall fortsätta beror 
på vad Italien beslutar. Att Triton inte kan ersätta Mare Nostrum står i 
dag helt klart, sade Cecilia Malmström på sin sista dag som EU-
kommissionär med ansvar för migrationsfrågor.

Italiens inrikesminister Alfano bekräftade skillnaden att Frontex inte 
kommer att gå lika nära den nordafrikanska kusten, utan hålla sig inom 
30 nautiska mil från den italienska kusten.

– Men på internationellt vatten gäller som alltid lagen om sjöräddning, 
där alla som färdas har skyldighet att hjälpa och rädda ett fartyg i en 
nödsituation, sade Alfano och fick det att låta som om operation Mare 
Nostrum aldrig hade behövts.

Filippo Miraglia, vice ordförande för den nationella 
medborgarrörelsen Arci i Italien, ser beslutet att avveckla Mare 
Nostrum som ett allvarligt misstag.

– Det kan endast resultera i flera döda båtflyktingar på Medelhavet, 
säger Miraglia till DN.

Peter Loewe

loewe@tin.it
Fakta. Över 100 000 flyktingar har fått hjälp

Räddningsoperationen Mare Nostrum startade den 18 oktober 2013 
sedan ett par fullastade båtar förlist nära Lampedusa och över 500 

flyktingar drunknat.

100 250 båtflyktingar har tagits om hand inom ramen för denna 
operation som omfattat totalt 558 insatser ute till havs. Sammanlagt 
har 153 000 båtflyktingar kommit till Italien det senaste året.

728 människosmugglare har gripits och åtta stora illegala fartyg har 
konfiskerats.

499 personer har dött under räddningsoperationer, medan 1 446 räknas 
som saknade. 192 döda har inte kunnat identifieras.

Från den 1 november tar EU:s gränsmyndighet Frontex över på 
Medelhavet. Operationen Tritons budget och resurser uppgår bara till 
en tredjedel jämfört med Mare Nostrum.

Dn “
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DN 3 nov 2014: 

“Myter skymmer sikten

För att kunna bekämpa den organiserade främlingsfientligheten 
måste vi först förstå den.

När det stod klart att Sverigedemokraterna kammade hem 13 procent 
utlöste det en flod av analyser av denna oturssiffra. En av de 
förklaringar som kommit att prägla debatten är att resultatet är en 
konsekvens av den ekonomiska politik som har förts.

Resonemanget är lättillgängligt och intuitivt: När ekonomiska kriser 
gör livet svårt för människor kommer de partier som med ett 
populistiskt språkbruk pekar ut invandrare som roten till det onda att 
framstå som mer attraktiva.

Men, intuitivt eller ej, det stämmer inte.

I boken ”European populism and winning the immigration debate”, 
som kommer att presenteras av European Liberal Forum och Fores i 
Bryssel senare i veckan, uppvisas data som bör begrava denna myt en 
gång för alla.

För det första är den gängse beskrivningen av att främlingsfientliga 
partier är på frammarsch felaktig sett ur ett europeiskt perspektiv. 
Stödet ökade visserligen under 80- och 90-talen, men sedan dess har 
det stannat av. Vissa partier har gått framåt, andra har backat – även 
om mediebevakningen ofta ger en annan bild.

För det andra är väljarnas ekonomiska situation inte bara en 
otillräcklig, utan alltså rentav felaktig, förklaring till varför vissa 
partier har vunnit mark de senaste åren.

I antologin går statsvetaren Matthew Goodwin igenom statistik före, 
under och efter finanskrisen, för att undersöka hur väljarnas situation 
påverkar dessa partiers valresultat i EU-parlamentet. Genom att 
jämföra faktorer som arbetslöshet, BNP och skulder visar han att det 
som framstår som logiskt och intuitivt i teorin saknar stöd i praktiken.

Trots att Sverige klarade krisen jämförelsevis bra i ekonomiska 
termer ökade stödet för Sverigedemokraterna. Och av de tre länder 
som mått sämst ekonomiskt – Irland, Grekland och Portugal – är det 
bara grekerna som röstat fram ett parti i EU-parlamentet som kan 
räknas till den främlingsfientliga europeiska familjen. I stället är det 
partier med trovärdighet i ekonomiska frågor som gynnas av en kris, 
menar Goodwin.

Resultatet är också helt i linje med Cas Muddes tidigare forskning där 
han undersökt sambandet mellan resultaten i nationella val med 
väljarnas situation. Han pekar övertygande på att fokus länge har legat 
på fel sida i såväl forskningsvärlden som den politiska diskussionen: 
Det är inte främst väljarnas situation (efterfrågan), utan partiernas 
agerande (utbudet) som styr.

Partier som Sverigedemokraterna lyckas och misslyckas i hög 
utsträckning på egna meriter alltså.

Utifrån detta är det också lättare att förstå den invandringskritiska 
paradoxen: Sverigedemokraternas stöd har fördubblats i flera val 



samtidigt som väljarnas invandringskritiska attityder har varit tämligen 
oförändrade. Attityder är trögrörliga, och skeptiker har funnits där 
hela tiden. Skillnaden nu är att Åkessons organisation har blivit bättre 
på att fånga upp och mobilisera dem.

Det är på många sätt en obekväm slutsats. Att förklara partiets 
framgångar med kapitalism och ekonomiska kriser är mer behagligt, 
eftersom det fråntar partiet dess egen aktiva roll.

Sverigedemokraterna är med sina rasistiska rötter inte ett parti som 
andra, men det agerar i mångt och mycket utifrån samma mekanismer 
som övriga partier.

Det innebär inte på något sätt att partiets opinionsframgång är 
ostoppbar. Det betyder bara att övriga partier de senaste valen inte har 
lyckats tillräckligt bra med sitt erbjudande till väljarna. Både vad 
gäller organisering av invandring och integration finns mycket övrigt 
att önska av både regeringen och alliansen.

I veckan presenterar Migrationsverket nya prognoser för kommande 
års invandring, ett ypperligt tillfälle för partierna att visa väljarna hur 
de vill möta den dubbla utmaningen. För det första krävs konkreta 
lösningar på hur det knackiga mottagningssystemet ska fås att fungera 
bättre. För det andra behöver väljare som lockats av de 
främlingsfientligas locktoner ges mer övertygande alternativ.

Dn 3/11 2014 “

DN 4 nov 2014: 

“Pigment som enda referens

Under helgen har det blossat upp ett bråk på Sveriges Radio om 
mångfalden på företaget. Diskussionen utlöstes efter att SVT i en 
artikel påpekat att ”en gruppbild” visar att det bland korrespon-
denterna är frågan om ”mest vitt, medelålders och svenskkl-
ingande namn”.

Lite underligt kan tyckas, med tanke på att det borde vara extra 
fördelaktigt att bemästra andra språk och kulturkoder just i korrerollen.

Ekots avgående utrikeschef Per Eurenius förklarar att det beror på att 
”korrarna är en elitpluton” och försäkrar lyssnarna om att det finns 
många på Ekot med ”mångfaldsbakgrund”.

Att utlåtandet gjorde SR-anställda vars namn och utseende räknas in i 
mångfaldskvoten irriterade är inte konstigt. Uttalandet skulle kunna 
tolkas som att de här personerna är inkvoterade utifrån etnicitet, 
utseende och namn, snarare än rekryterade utifrån sina kompetenser.

Om alla journalister bor på samma plats, läser samma böcker, umgås 
med samma sorts människor, delar intressen och handlar i samma 
butiker, ja då kommer det att prägla den världsbild som förmedlas i 
etern. Att rekrytera personer med olika perspektiv och kunskaper är en 
viktig pusselbit för bra journalistik.



Men det är här som något är skevt. För det SVT och SR pratar om är 
inte erfarenheter. Det är hudfärg och efternamn. Som om våra åsikter 
och kompetenser enbart bodde i stavning och pigment.

Att klumpa ihop vissa hudtoner och icke-Svenssons och kalla det 
”mångfaldsbakgrund” är att snubbla på sina egna goda avsikter.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic är ett bra 
exempel. Ung, född i ett annat land och kvinna. Mångfaldsdrömmen, 
med andra ord. Men är det verkligen det som gör att hon bidrar med 
något unikt i regeringen? Kanske. Men lika troligt är det att hon och 
hennes toppbetyg bidrar med kompetens och kapacitet i en regering 
där många hoppade av eller var medelmåttor i plugget. Eller det 
faktum att hon har varit aktiv i kommunpolitiken. Det, om något, gör 
att hon ökar spridningen inom regeringen.

Det gör inte hennes eller andras ursprung irrelevant, det betyder bara 
att det inte är det som per definition avgör vem som passar för ett jobb 
eller inte.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 4 nov 2014: 
“Vatten på tiggare inte hatbrott

En 39-årig man som utanför sin matbutik i Göteborg hällde vatten 
över en tiggare döms till böter och skadestånd. Domstolen anser 
inte att det rör sig om ett hatbrott.

Butikschefen har konsekvent nekat till brott. Han hävdade att den 28-
åriga kvinnan stänktes ned av misstag när han tvättade fönster i mars.

Göteborgs tingsrätt köpte inte den förklaringen. Vittnen ger också en 
helt annan bild av händelsen. Domstolen slår fast att mannen vid fyra 
tillfällen hällt en hink med vatten mot den fönsterruta under vilken 
kvinnan satt och att gärningen varit riktad mot henne.

Mannen dömdes på måndagen till 50 dagsböter på totalt 10 000 
kronor och ett skadestånd på 10 000 kronor för ofredande.

– Det viktigaste är att min klient har fått upprättelse och att tingsrätten 
tagit till sig hennes berättelse, säger den 28-åriga kvinnans måls
ägandebiträde Magdalena Dinevska.

Dinevska säger att hennes klient är glad över det stöd hon fått från 
både allmänheten och myndigheterna.

Butikschefens offentliga försvarare Björn Hurtig:
– Jag är glad över att tingsrätten inte bedömde det här som ett 
hatbrott. Men jag är ändå inte nöjd över att han dömdes och ett 
stalltips är att vi kommer att överklaga domen.
Robert Holender robert.holender@dn.se “

mailto:amanda.bjorkman@dn.se
mailto:amanda.bjorkman@dn.se
mailto:robert.holender@dn.se
mailto:robert.holender@dn.se


DN 5 nov 2014: 

“Öppna hjärtan – i praktiken

I går presenterades en ny prognos över antalet asylsökande de 
kommande åren. Osäkerheten är stor – Migrationsverket styr inte 
över utvecklingen i omvärlden – men 95 000 personer beräknas 
komma till Sverige och söka asyl, kanske så många som 105 000. 
Därtill kommer ett okänt antal anhöriginvandrare.

Det behöver knappast påpekas att människorna som flyr till Sverige 
utgör en försvinnande liten del av världens många miljoner flyktingar. 
Jämfört med flyktingströmmarna till länder som Turkiet och Libanon 
är de som hamnar i det svenska mottagningssystemet en rännil.

Inte desto mindre handlar det om väldigt många människor. Och till 
skillnad från Turkiet och Libanon löser inte Sverige problemet genom 
att upprätta tältläger där flyktingarna får bo på obestämd framtid. De 
som får uppehållstillstånd ska erbjudas tillträde till det svenska 
samhället med allt vad det innebär av arbete, skola, språkstudier och 
sjukvård. Allt annat skulle skapa kaos och social misär.

Situationen är extraordinär. Även om prognoser bara är prognoser 
finns det inget som tyder på att trycket kommer att minska nämnvärt 
inom överskådlig tid: ”Man kan väl säga att det finns ingen ljusning i 
sikte. Tvärtom så har vi en eskalerande situation och det förvärras. 
Detta är en konflikt som har spridit sig från Syrien och blivit en 
regional konflikt.” Det säger Migrationsverkets operative chef, Mikael 
Ribbenvik till Ekot.

De senaste årens kraftiga ökning av asylsökande gör att 
Migrationsverket växer snabbt. För närvarande planeras en stor 
nyrekrytering av över 1000 nya tjänstemän. Samtidigt verkar det vara 
lite si och så med kulturen på myndigheten. I en artikel i det senaste 
numret av magasinet Neo har ett flertal anställda intervjuats. De 
berättar om rutiner och arbetsmiljö som uppmuntrar handläggarna att 
bevilja hellre än avslå ansökan om uppehållstillstånd.

Det vore i och för sig oförsvarbart att lägga enorma resurser på att hitta 
alla som ljuger om ålder, ursprungsland eller identitet. 
Handläggningstiderna skulle svälla för samtliga och ytterligare 
försvåra etableringen i Sverige. Samtidigt borde sådant som 
språktester på ett tidigt stadium kunna tjäna till att identifiera grupper 
som bör granskas lite närmare.

För att vi även fortsättningsvis ska kunna ge människor på flykt skydd, 
är det viktigt att asylreglerna upprätthålls. Vi ska inte bevilja 
uppehållstillstånd till exempelvis syrier som länge bott i ett annat land, 
eller tillämpa de särskilt generösa regler som är avsedda för 
ensamkommande barn på personer som inte rimligtvis kan antas vara 
minderåriga.

Effekten av sådana och liknande åtgärder kan göra viss skillnad, men 
bör inte överdrivas. Den allt överskuggande utmaningen nu och 
framöver är att få fram bostäder till asylsökande och personer som fått 
uppehållstillstånd. Storleken på mottagandet matchas inte av en 
motsvarande beredskap hos kommunerna. Antalet människor med 
uppehållstillstånd som sitter fast hos Migrationsverket ökar stadigt.



Före valet talade Miljöpartiet om att bötfälla kommuner som inte tar 
tillräckligt stort ansvar. Och justitieminister Morgan Johansson (S) 
luftar idén om ”ekonomiska incitament”. Det första är dumt och 
kommer bara att göra redan skeptiska kommunpolitiker mer obstinata. 
Det andra är besynnerligt vagt för att komma från ansvarig minister.

Dagens modell är en hybrid, där frivillighet paras med tvång och 
överraskningar, där somliga kommuner får ta ett väldigt stort ansvar, 
medan några knappt tar något alls. Den modellen behöver justeras.

Migrationsverket måste få möjlighet att i samarbete med 
länsstyrelserna fördela bördorna mer rättvist. Till exempel i 
upphandlingen av asylboenden borde hänsyn tas till den kommunala 
förmågan att ordna skola och socialtjänst till de asylsökande. Genom 
att införa detta kriterium kan Migrationsverket och länsstyrelserna 
göra en helhetsbedömning innan beslutet fattas om var asylboenden 
ska inrättas.

Därutöver måste det tydliggöras att det är en självklar del av det 
kommunala uppdraget att ta emot flyktingar. Nuvarande regering 
borde göra det som förra regeringens utredare föreslog i somras, 
nämligen ålägga samtliga kommuner att ha en beredskap för 
mottagande. ”Ekonomiska incitament” ger då det felaktiga intrycket av 
att flyktingmottagande är något kommunerna kan välja bort om de vill. 
Kostnaderna bör i stället täckas av det generella statsbidraget till 
kommunerna, ett bidrag som behöver höjas.

Så kan grunden för en rättvis och solidarisk flyktingpolitik läggas.

Dn 5/11 2014 “

DN 7 nov 2014: 

“Dags låta plånboken visa vägen

Fler personer får uppehållstillstånd i Sverige än vad det finns 
platser i kommuner som välkomnar dem. Det har resulterat i att 
många fastnar på asylboenden med beskedet att de har en framtid 
i Sverige, men att de inte får påbörja den. Enligt de senaste 
prognoserna kommer detta öde att drabba 21 800 personer i slutet 
av nästa år.

Detta limbo drabbar olika grupper olika hårt, rapporterade Dagens 
Samhälle i går. De som har högre utbildning välkomnas i regel 
snabbare till en kommun medan lågutbildade i högre utsträckning 
nekas kommunplacering även efter att de fått uppehållstillstånd. Allra 
svårast är det för dem som har kommit hit samtidigt som många 
landsmän.

Det beror på att kommunerna i vissa fall både kan besluta om de vill ta 
emot nyanlända, och vilka specifika individer som i så fall är 
välkomna. I grunden är det ett bra system: Orter där det råder brist på 
läkare eller sjuksköterskor kan aktivt slå två flugor i en smäll. 
Kommunen råder bot på kompetensbrist och individen i fråga får en 
snabbare väg in på arbetsmarknaden.

Men för de personer som inte har en relevant utbildning eller 
yrkeserfarenhet ser situationen annorlunda ut. De som har de största 
hindren framför sig hålls dessutom i samhällets väntrum allra längst.



En viktig pusselbit för att undvika detta är att få fler kommuner att dela 
på ansvaret. Tidigare har tvång varit på tal och i går sade Stefan 
Löfven till Expressen att om kommunerna inte är beredda att göra ”det 
praktiska, då får man vara med och betala”.

Det är ingen dålig idé, men sannolikt inte tillräcklig. Det är nämligen 
inte bara kommunernas solidaritet och kapacitet som brister.

I dagsläget finansieras nyanlända invandrares två första år av staten 
inom ramen för etableringsreformen. Därefter övergår ansvaret till 
kommunerna. Man har med andra ord byggt in incitament att välja 
bort personer som inte har samma chanser att snabbt bli 
självförsörjande.

En av flera lösningar som måste till är därför att rucka på etablerings
reformens tidsram. Vissa behöver mindre än två år på sig, andra mer. 
Och staten måste vara redo att stå för fiolerna.

För precis som Löfven uttrycker det: Det är inte kommunerna, utan 
landet Sverige som tar emot. Det är dags att låta den devisen också 
styra plånboken.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 7 nov 2014:

”Det ska svida i kommunens plånbok”

Regeringen vill använda det kommunala utjämningssystemet för 
att klämma åt kommuner som tar emot för få flyktingar. Även 
lagstiftning och kvotering kan bli aktuellt. – Det ska svida i 
plånboken, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer Sverige att ta emot 
närmare 100 000 flyktingar under nästa år. Orsaken är i första hand de 
pågående konflikterna i Syrien och i Irak.

Det stora inflödet av flyktingar innebär påfrestningar på landets 
kommuner när de ska ordna fram boenden.

– Det måste bli mer lönsamt för de kommuner som tar emot flyktingar 
att göra det och samtidigt mindre lönsamt för dem som inte gör det. 
Det måste svida i plånboken för de kommuner som drar sig undan det 
här, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Han pekar på att åtagandet när det gäller flyktingmottagning är ojämnt 
fördelat över landet och att en del kommuner använder svepskäl för att 
inte ta emot så många som de skulle kunna.

Därför vill regeringen nu se över om det går att använda det 
kommunala utjämningssystemet för att belöna de kommuner som tar 
emot många flyktingar och dra in pengar från dem som inte gör det.
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– Om en kommunledning ökar sitt åtagande så ska man ha ett 
finansiellt stöd. Men om de inte vill göra det ska det finnas en prislapp 
på det.

En annan väg är att lagstifta och kvotera.

– Det kan vara så att vi behöver göra båda delarna. Att det finns en 
grundsiffra för hur många man ska ta emot men om man tar emot fler 
så får man en slant, säger Morgan Johansson.

Nästa fredag ska regeringen överlägga med de borgerliga partierna och 
Vänsterpartiet om utmaningarna med den växande flyktingströmmen.

– Jag tycker att det finns en konstruktiv inriktning hos samtliga 
inbjudna partier, säger Morgan Johansson.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

DN 7 nov 2014: 

“Människor på flykt. Vemodigt dokument 
från den absoluta gränsen till Fort Europa

Anders Hansson
”Flykt”
Bokförlaget Arena

Sverige är ett av få länder som har beslutat att ge alla syrier permanent 
uppehållstillstånd. Det är bra. Men – som fotografen Anders Hansson 
skriver i förordet till ”Flykt” – problemet är att ta sig hit. Det finns 
inga lagliga vägar till Sverige.

För den som lyckats ta sig ut ur Syrien och sitter i ett flyktingläger i 
Bulgarien just nu – som 11-åriga Sande som kramar sin docka i ett 
industriområde i Sofia i Hanssons bok – är Sverige ett stängt land. Det 
är omöjligt att söka asyl på viseringskontor i Europas utkanter.

Vi säger att du är välkommen in i Sverige – men först måste du ta dig 
hit på livsfarliga och olagliga sätt.

Den politiker som vill öppna hjärtan borde arbeta för att öppna 
viseringskontor i Syriens grannländer. Som flyktingforskare, Ruben 
Andersson till exempel, har påpekat är migrationen en makaber och 
absurd guldgruva för en växande gränsindustri; de övervakande 
gränsstyrkor, organisationer och säkerhetsföretag som vaktar Fort 
Europa. Gränsindustrin skapar de problem den säger sig motarbeta.
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I ”Flykt” samlar Anders Hansson bilder från tio års fotouppdrag – 
varav flera för DN – i flyktingläger runt om i världen. Afghanistan, 
Kongo, Serbien, Pakistan, Tchad, Libyen, Libanon, Syrien. Han 
skildrar flyktinglivets vardag, bilderna har något kontemplativt över 
sig och saknar ofta tidsangivelser och namn. Han söker sig ofta till 
motljuset, använder mycket vidvinkel, mörkar ner, låter människor bli 
silhuetter och grupper bilda mönster.

Det är ett skönhetssökande som jag på ett sätt kan förstå – han vill visa 
värdighet och hur det vackra är granne med det vidriga, och komma 
undan den gamla offerfotografin. Men den nya subtila och vemodiga 
dokumentärfotografi som tagit över riskerar också att stelna i sina om 
än modernare mönster. Det dova, svartvita estetiserandet kan också, 
hur ömsint det än vill vara, leda till att de porträtterade blir mer 
symboler än individer.

Jag tittar länge på de bilder som uppehåller sig vid den absoluta 
gränsen och skildrar hur gränsindustrin lunkar på, som det etablerade 
system det är. Tjurnacken som sitter och bevakar Medelhavet på tv-
skärmar i ett kontrollrum. Arbetarna som har i uppdrag att höja 
taggtrådsstängslen i Ceuta. Murarna, gallren, patrullbåtarna – och 
människorna på en av Lampedusas klippor som håller minnesstund för 
366 vänner och släktingar som drunknade i oktober förra året.

Malena Rydell “

DN 9 nov 2014: 

“Halverat SD i Simrishamn

Simrishamn.
Sverigedemokraterna förlorar nästan halva sin representation i 
Simrishamns kommunfullmäktige. Tre av partiets sju ledamöter – alla 
i samma familj – hoppar av från partiet.

Claes Isander, hustrun Linda och dottern Tove har beslutat att bryta 
med SD, men behåller sina platser som politiska vildar.

De anser sig ha utsatts för interna trakasserier inom SD. Familjen 
anklagar också partiet för att vara alltför inaktivt i fullmäktige, 
rapporterar lokala medier.

SD:s gruppledare i Simrishamn, Jan-Olof Kjellgren, beklagar 
familjens beslut men säger sig inte känna till några trakasserier.

Tt “



DN 10 nov 2014: 

“När lagens långa arm är för lång

Det finns provokationer som genom att dra saker till sin spets gör 
det självklara mindre självklart och tvingar betraktaren att 
skärskåda sin egen hållning.

När provokatören/gatukonstnären Dan Park klistrar in ansiktet på en 
känd afrosvensk och antyder att han är en slav – tja, det är inget som 
utmanar min bild av att slaveriet var ett sällsynt brutalt uttryck för 
rasism. Kollaget får mig inte att omvärdera någon enda av mina 
grundläggande värderingar. Det är bara djupt stötande och i ordets 
verkliga betydelse, kränkande.

Den som vill veta mer om Dan Park och hans konstnärliga bana, från 
vegan-punk till alltmer av högerextremism, rekommenderas att läsa 
Eskil Fagerströms porträtt och analys i Sydsvenskan.

Park har dömts flera gånger för hets mot folkgrupp, nu senast i 
hovrätten. Lagen är omtvistad och av vissa grupper utsedd till pk-
samhällets verktyg för att begränsa yttrandefriheten för dem som inte 
gillar luften i åsiktskorridoren. Det senare är på det stora hela en 
konspirationsteori, syftet är att skydda utsatta grupper. Men vi bör vara 
vaksamma så att konspirationsteorin inte blir en sann beskrivning av 
verkligheten.

Betänk detta: I somras dömdes en man för att i en kommentarstråd ha 
skrivit att våldtäkter av icke-muslimer är djupt rotat inom islam. För 
närvarande funderar tingsrätten i Nyköping på om det är hets mot 

folkgrupp att på Facebook jämföra böneutrop med ljudet från en åsna 
som har ont i magen.

Ryms inte plump och grovt förenklad religionskritik, eller ilska över 
att väckas på morgonen, inom yttrandefrihetens ramar?

Det går inte att säga exakt var gränsen för hets går, men en faktor 
som borde väga tyngre är kontexten och den faktiska skadan. Många 
av Dan Parks ”verk” är tvivelsutan rasistiska. Men det är stor skillnad 
på att hänga dem på ett galleri, dit ingen som inte vill behöver gå, och 
att klistra upp antisemitiska dekorationer utanför en synagoga.

Tillämpningen av hetslagstiftningen behöver revideras. Om allt som 
kan misstänkas vara uttryck för rasism klassas som hets, kan vi lika 
gärna förbjuda rasism rakt av – och inrätta ett råd som ständigt 
uppdaterar oss om vad som för tillfället faller under definitionen. Är 
det dit vi vill?

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 11 nov 2014: 

“SD:s syn på Zlatan är bisarr

Ingen är så blind som den som inte vill se.

Även om det har varit mycket prat om pengar den senaste tiden, så 
handlar Sverigedemokraternas invandringskritik i grunden om 
någonting helt annat: strävan efter ett homogent Sverige. Kosta vad det 
kosta vill.

För att nå dit ska invandringen som bekant minskas, och kulturellt 
avvikande medborgare assimileras. Samhället däremot, ska inte 
påverkas över huvud taget. I Jimmie Åkessons sjukfrånvaro är det upp 
till partiets chefsideolog Mattias Karlsson att få denna målsättning att 
lyfta.

En huvuduppgift för partiet är att visa vad detta homogena Sverige 
är, att definiera vad som kvalar in i den sverigedemokratiska 
svenskheten. Ibland förklaras det med väggbonader, i andra fall 
personer. Som ett sådant exempel slog Mattias Karlsson fast i en 
intervju 2007 att Zlatan Ibrahimovic inte är svensk. Anledningen? 
Idrottsstjärnans kroppsspråk, sätt att tänka, tala och agera, godkändes 
inte av Karlsson.

När samme Karlsson intervjuades i söndagens DN uppgav han att han 
nu fått vatten på sin kvarn. Han menar att det faktum att Ibrahimovic 
berättar att hans fru Helena Seger har påverkat honom ”visar att 
assimilering är möjlig och att Zlatan befinner sig i en sådan process”. 
”Det tycker jag är väldigt positivt”, fortsatte Karlsson, ”jag förstår 

verkligen inte att mitt uttalande fortfarande kan vara kontroversiellt”.

Karlsson verkar ha fått för sig att han är någon slags 
nationalistdoktor och befolkningen hans patienter, måna om att få höra 
hans diagnos. Du är svensk. Du däremot, behöver genomgå 
assimileringsbehandling.

Assimilering är en idé som – i motsats till integration – går ut på att 
ena parten ska anpassa sig helt efter den andra. Här ryms ingen 
ömsesidighet. Därför menar alltså Karlsson att Ibrahimovic befinner 
sig i en ”process” där han lämnar bakom sig den han var tidigare till 
fördel för en svenskare upplaga.

I och med det visar också Karlsson precis hur skev 
verklighetsuppfattning som följer av nationalistiska skygglappar och 
av den hopplösa jakten på den enda sanna svenskheten. För den som 
inte ser att Ibrahimovic inte bara har influerats av Sverige utan att 
Sverige också har påverkats av Ibrahimovic, är inte kontroversiell – 
enbart blind.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN 12 nov 2014: 

“Låt inte Bert Karlsson styra 
asylmottagningen

Migrationsverkets senaste prognos har satt tonen; läget för 
asylmottagningen är akut. Flera kommuner, Arbetsförmedlingen 
och Migrationsverket uppger alla att de tangerar sin maximala 
kapacitet.

Men ansträngt eller ej, åtgärder råder det ingen brist på.

I den slutrapport som överlämnades till regeringen på måndagen delar 
Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S) med sig av sina 
slutsatser efter att ha kuskat runt i 250 kommuner för att diskutera 
deras flyktingmottagande.

Några av förslagen som presenteras skulle kunna genomföras relativt 
omgående: Låt Migrationsverket driva egna asylboenden och se till att 
i lag fästa att alla kommuner är skyldiga att ha en beredskap för 
flyktingmottagande. Och den kanske viktigaste förändringen av dem 
alla: förändra proceduren för hur asylboenden placeras ut.

Som det ser ut i dag gör den akuta bristen på bostäder att asylboenden 
har blivit säljarens marknad. Den privata aktör som vinner verkets 
upphandling styr också var boendet hamnar.

På så sätt har till exempel Bert Karlsson, känd från Ny demokrati och 
mys-tv, skapat rubriker när han i uppbyggnaden av vad han kallar 

”asylmottagningens Ikea” hyrt in sig på orter där han inte är 
välkommen. Och när hans Ikea väl är byggt, så är det upp till 
kommunen att snabbt lösa frågor om barnomsorg och skola. Det håller 
inte. Om nyanlända ska kunna skapa sig ett bra liv i Sverige kan inte 
personer som Bert Karlsson sitta vid spakarna. Strategin måste vara 
mer gedigen än så.

Som Hedberg och Stjernkvist påpekar är det därför viktigt att ge 
Migrationsverket utökad makt att besluta var asylboenden är lämpliga 
att placera. Dels utifrån hur många asylsökande som redan är bosatta i 
området, och dels hur arbetsmarknaden ser ut. Om konsekvensen av 
detta är att verket måste bygga egna modulbostäder i området, så får 
det bli så.

Ändringen skulle givetvis inte lösa alla problem kopplade till det 
påfrestade systemet, långt ifrån. Men den skulle göra skillnad. Och 
mitt bland alla braskande rubriker gäller det att hålla kursen. Det 
viktigaste är – och måste få vara – att ge människor en chans att börja 
sitt liv i det nya hemlandet.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN 12 nov 2014: 

“Dagens känsla hos SD

En splitter ny motion har inkommit i Sveriges riksdag. Två SD-
ledamöter vill ”utreda möjligheten att införa dagpassning för 
hundar tillhörande riksdagsledamöter under kontorstid”.

De är som barn, tänker jag. Som barn, som pendlar mellan sina behovs 
alla ytterligheter, och som inte kan avstå från att uttrycka behoven 
närhelst de drabbar dem. ”Just just nu vill jag stoppa invandringen!” 
Men nu har jag ett annat fokus – nu vill jag ha ett hunddagis i 
riksdagen!” Vad är nästa grej? Dödsstraff i Sverige! Och sen mjukglass 
med tuttifruttiströssel!

Det brukar vara unga riksdagspartiers superkraft, detta att engagera sig 
i de allra märkligaste små aspekter av liv och samhälle. Men det är 
lättare att fördra från partier som i övrigt också vill människorna väl.

Malin Ullgren kultur@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“Gränslösa drömmar

Vi står i och inför en extraordinär situation. Migrationsverkets 
prognoser ger vid handen att vi inom en fyraårsperiod kan få en 
invandring på runt en halv miljon människor, arbetskraftsinvandringen 
undantagen.

Varken asylmottagningssystemet, arbetsmarknaden, bostadsbeståndet 
eller den offentliga servicen i form av vård, skola, omsorg och 
infrastruktur är designade för detta. Ideologiska 
invandringsmotståndare gnuggar förstås händerna över den 
villrådighet som nu drabbar förespråkarna för generös invandring, 
öppenhet och mångfald. Andra tar tillfället i akt att torgföra sin egen 
principiella obeveklighet. Det görs genom att misstänkliggöra dem 
som ser ett akut behov av att diskutera vad som kan göras för att både 
öka samhällets beredskap och i någon mån minska flykting- och 
anhöriginvandringen.

I söndags och måndags skrev de politiska redaktörerna på Svenska 
Dagbladet, Dagens Industri och Expressen varsin artikel på temat. Den 
första söker främst svar på frågan om hur arbetsmarknaden kan 
förändras för att förhindra massivt utanförskap. Den andra resonerar 
kring de skenande kostnaderna och hur migrationspolitiken måste vara 
hållbar även på lite längre sikt. Den tredje skriver om valet mellan å 
ena sidan fortsatt hög flyktinginvandring och å andra sidan den 
svenska utformningen av arbetsmarknad och offentligfinansierad 
välfärd.
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Det fick Liberala Nyhetsbyråns chef, Svend Dahl, att ta till storsläggan 
i en artikel med rubriken ”Muren och dess försvarare”. Storleken på 
asylinvandringen bör under inga omständigheter diskuteras, bara hur 
problemen med arbetslöshet, bostadsbrist och kriminalitet ska lösas. 
Den som problematiserar omfattningen bidrar nämligen till att SD:s 
verklighetsbeskrivning blir den dominerande.

Beskyllningarna och parallellerna som ska bringa läsarna till insikt är 
halsbrytande:

”Medan världen firade att det är 25 år sedan Berlinmuren föll passade 
några tunga borgerliga opinionsbildare på att konstatera att dagens 
murar inte är tillräckligt höga. Under Berlinmurens 28 år dog 136 
personer när de försökte fly till väst. På samma sätt har dagens murar 
ett mänskligt, och betydligt högre, pris. Hittills i år har över 3 000 
flyktingar drunknat i Medelhavet när de försökt ta sig till Europa.”

Men döden runt Europas gränser hänger inte samman med svensk 
invandringspolitik på det sätt som Dahl låter påskina. Att Sverige ger 
permanenta uppehållstillstånd till fler flyktingar än något annat 
medlemsland, gör inte att färre människor dör under flykten. Bara den 
som förespråkar helt fria inresor för att söka asyl har löst problemet 
med att människor drunknar på vägen hit. ”Murens” själva existens 
dödar och svensk asylpolitik kan inte förhindra det, hur generös den än 
skulle vara.

I en bättre värld hade EU tagit ett gemensamt och större ansvar för 
att avlasta de stora flyktingmottagarländerna. Men det sker inte, i 
stället förstärks gränserna. Det är utmärkt om svenska politiker på EU-
nivå arbetar för asylvisum och räddningsaktioner i Medelhavet. Men 

på hemmaplan måste politiken, och argumenten, ändå hänga ihop.

Några enkla, storslagna lösningar finns inte. Drömmar om en 
avreglerad arbetsmarknad som suger upp stora grupper med bristfällig 
skolgång, är just drömmar. Sådana reformer förutsätter bland annat att 
infödda lågutbildade är beredda att acceptera märkbart försämrade 
villkor för integrationens skull. Motsatsen, att inte göra något alls, 
skapar högre arbetslöshet bland utrikes födda. Det leder till förstärkt 
segregation och ett utanförskap som går i arv när delar av andra 
generationens invandrare ser bidragsberoende som något naturligt.

Regeringen vägrar än så länge att prata om dessa utmaningar. Den 
lilla öppning in till arbetsmarknaden där trösklarna faktiskt har filats 
ner rejält för lågutbildade, krymps igen när rutavdraget halveras och 
begränsas från och med 2016. I stället för att klamra sig fast vid 
argumentet om att ”överklassens städning inte ska subventioneras av 
staten” borde regeringen snarast utöka denna typ av subventioner i 
tjänstebranschen. Inte för ”överklassens” skull, utan för att det är en av 
möjligheterna för personer utan utbildning att få jobb.

Men även då, med förändringar här och där på arbetsmarknaden, med 
fler närpoliser i utanförskapsområden, med mer rättvis fördelning av 
nyanlända till kommunerna – även då saknas de trovärdiga svaren på 
hur Sverige ska kunna ta emot en halv miljon människor på ett bra sätt 
inom de närmsta åren. I ett sådant läge måste vi också dryfta 
prioriteringarna i asylpolitiken, vad gränslöshetens riddare än säger.

Dn 13/11 2014 “



DN 13 nov 2014:

“Tjugo avgörande minuter

Bland dem som har sökt asyl hittills i år saknar nästan hälften id-
handlingar, vilket medför en rejäl utmaning för Migrationsverket. För 
att på ett rättssäkert sätt kunna slå fast om en person ska få asyl eller 
inte behövs därför andra metoder.

Språktest är en sådan. Genom ett kort samtal mellan den asylsökande 
och en så kallad analytiker bedöms saker som kunskaper om 
hemområdet och dialekt. Detta används sedan som underlag för att 
avgöra om personens egen berättelse är att betrakta som sannolik.

I onsdagens ”Uppdrag granskning” undersöks denna testbransch, och 
det är en sorglig timme tv. Oberoende experter som tillfrågas 
underkänner de slutsatser som dras i språkanalyserna. Och kanske 
allvarligast i sammanhanget: en analytiker avslöjas som bluffare. På 
falska meriter har han gjort hela 5 000 bedömningar.

Men vikten i avslöjandet handlar inte om att det är ett enskilt och 
olyckligt fall, utan att det visar precis hur rättsosäkert detta system är. 
För hur kan en skojare genomföra tusentals analyser utan att någon 
avslöjar honom?

Jo, för att systemet bygger på att analytikerna som kan språket inte är 
lingvister, och lingvisterna som sedan undertecknar slutsatserna inte 
kan språket.

När högsta domstolen i Storbritannien i somras riktade skarp kritik 
mot användandet av språkanalyser gällde det samma svenska bolag 
som Migrationsverket använder. Men verkets rättschef Fredrik Beijer 
uppgav då att det inte hade någon betydelse för svensk del eftersom 
han menade att brittiska myndigheter och domstolar tagit analyserna 
på för stort allvar.

Samtidigt visar nu ”Uppdrag granskning” att samma företags analyser 
har använts som ”betydande bevis” även i svenska asylärenden.

När DN i somras frågade Beijer om det inte vore bra att betala mer 
för tjänsten svarade han ärligt: ”Jag tror att det finns en risk att betala 
väldigt mycket för något som ändå är väldigt osäkert. Det är en risk att 
göra det till en vetenskap när det inte är det”.

Det är ingen mening att pröjsa för en icke-vetenskap som ändå inte 
håller måttet, alltså. Och så långt är jag med. Frågan är bara hur den då 
kan tillåtas avgöra livsöden?

Mer pengar är inte en given lösning här. Kolossalt mycket högre krav 
på analyserna och kontroll av dem som utför dem måste däremot vara 
ett första steg.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se”
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DN 13 nov 2014: 

“Elisabeth Åsbrink: Det har aldrig funnits 
ett ”år noll” då alla svenskar var på plats i 
Sverige

Frågan om fotbollsspelaren och hans svenskhet är en icke-fråga i 
en demokrati. Människor kan definieras av vad de vill, av vart de 
är på väg.

Vad är en svensk?

Jag ställde den frågan till mina dåvarande arbetskamrater på Sveriges 
Televisions nyhetsredaktion för tio år sedan och fick cirka 123 olika 
svar. Till exempel:

En som är född här.

En som har föräldrar som fötts här.

En som äter sill på midsommar.

En som talar svenska.

En som är svensk medborgare.

Det hela gick snabbt, skulle vara lättsamt och handlade om en övning i 
språkets betydelse i beskrivningen av verkligheten. Journalister 

skildrar vår omvärld för att vi ska kunna förstå, och fatta välgrundade 
beslut angående våra liv, vår rösträtt och våra pengar. Språket måste 
vara enkelt, tydligt och korrekt. Självklarheter? Nja.

Det första svaret utesluter den svenska drottningen. Det andra utesluter 
hennes barn, kronprinsessan. Och så kan man hålla på. Men faktum är 
att förutom medborgarskapet – den juridiskt betingade svenskheten – 
har vi egna inre bilder av vad en svensk är. Testa gärna på sju personer 
i närheten.

Det här handlar inte om rasism, utan om språkets samband med de 
bilder språket skapar. Vissa bilder är så självklara att vi inte reflekterar 
över dem: bil, boll, träd. Behöver man fråga sju personer om vad de 
tänker på när man säger ”träd”?

Kanske det. Varje bilexpert vet att det är skillnad på bil och bil, och 
varje poet vet att orden bär på lager av klanger och associationer som 
påverkar oss. Som författaren Theodor Kallifatides en gång sa; någon 
uppvuxen i Norden säger ordet träd och tänker på en björk, eller 
kanske gran. Någon uppvuxen i Grekland säger ordet träd, och tänker 
på ett olivträd. Den heta skuggan under det ena är något helt annat än 
barrstigarna under det andra.

Om nu ett träd kan uppstå som tusen olika inre bilder – bära frukt hos 
en, fälla höstlöv hos en annan, slå ut i körsbärsblom hos en tredje – 
vilka tusentals inre bilder uppstår då inte av ett ord som egentligen är 
en idé? Idén om vem som är svensk?



En tillförordnad partiledare för ett riksdagsparti sa häromdagen att en 
svensk kille, en rätt känd fotbollsspelare, inte är svensk men att han 
genom sin fru höll på att bli svenskare, vilket var bra, tyckte politikern.

Förutom att sätta sig till doms över en medmänniska, förutom att 
spela på subjektiva premisser om vad ”svenskt” och ”osvenskt” som 
om alla fick samma inre bilder – utgår detta synsätt från att det fanns 
ett ”år noll”, då alla svenskar fanns på en plats, alla danskar på en 
annan och alla iranier på en tredje, och det var liksom ordning och 
reda i världen men sedan dess har krig och folkvandringar rört till allt 
så nu måste vi se till att få kontroll över läget igen.

Resonemanget utgår från att nationell identitet är statisk, aldrig har 
förändrats, aldrig kommer att förändras. Och, slutligen, utgår 
tankesättet från en annan felaktig premiss; nämligen att vi är de vi är 
födda till, vi är vår identitet.

Men det är helt ointressant i vilken grad fotbollsspelaren eller någon 
annan är svensk. Fel fråga. Stryk den. Vi kan ha erfarenheter som 
betingats av nation, hudfärg och sexualitet, men vi är aldrig vår nation, 
hudfärg eller sexualitet.

Vi definieras av vad vi vill, vart vi är på väg, vad vi strävar efter. Vi är 
summan av hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Inget annat är 
möjligt i en demokrati, inget annat kan vara acceptabelt.

Elisabeth Åsbrink “

DN 13 nov 2014: 
“De låter världen lösa svenska problem

På en flyktingförläggning i Israel har eritreanska flyktingar 
analyserat typiskt svenska problem. Konstgruppen Ghana Think 
Tank försöker vända på maktdynamiken när den skickar lokala 
problem på remiss. I helgen presenteras lösningarna på 
Kulturhuset i Stockholm.

Ghana Think Tank ingår i helgens stora internationella konferens 
Creative Time Summit. Den har ägt rum årligen sedan 2009. 
Konstnärer, politiker och aktivister från hela världen samlas för att 
delta i olika workshoppar, seminarier och diskussioner om konstens 
roll i samhällsutvecklingen.

I år är det första gången konferensen hålls utanför New York – 
nämligen i Stockholm. Dagarna hålls i samarbete med Statens 
konstråd och äger rum i Stockholms kulturhus.

Under konferensen samlas politiker, konstnärer och aktivister från hela 
världen för att utbyta tankar och idéer om konstens roll i 
samhällsutvecklingen.

Under sju år har Ghana Think Tanks grundare Christopher Robbins, 
John Ewing och Carmen Montoya skickat västerländska problem på 
remiss till andra länder. Den här gången har de samlat ihop svenska 
frågor och skickat dem till Ghana, Iran, Mexiko, palestinier i Gaza, ett 
kvinnofängelse i USA samt till sudanska och eritreanska flyktingar. 
Tankesmedjorna kan bestå av ett arbetslag mekaniker, en 
flyktingorganisation eller en grupp vänner.



– Idén är vända på maktdynamiken, säger John Ewing under en 
intervju på Statens konstråd. Vi västerlänningar är snabba med att 
försöka lösa konflikter i andra länder, men ovana vid att det är tvärtom.

I en öppen workshop, ”Think tank the think tanks”, som hålls på 
Kulturhuset under fredag och lördag ska Robbins och Ewing 
presentera de olika problemen och lösningarna som de har fått in. En 
sammanställning visar att flesta handlar om rasism och klasskillnader, 
men också om hur Ikea tar död på den svenska kreativiteten och en 
fråga om hur man får sina barn att sluta slåss.

– Lösningarna kan vara mer eller mindre applicerbara, säger 
Christopher Robbins. Bland annat tyckte den sudanska tankesmedjan 
att problemet om kreativitet skulle lösas om afrikanska konstnärer fick 
designa om Ikeamöblerna. En i den eritreanska tanksmedjan höll helt 
enkelt inte med om att det var ett problem – svenskarna måste vara 
kreativa som uppfann atombomben.

Han säger att syftet med projektet inte är att lösa alla problem, utan att 
skapa förståelse för andra kulturer.

Cornelia Thomasson cornelia.thomasson@dn.se

Creative Time Summit. Albaniens premiärminister bland talarna

I år står teman som nationalism, migration och övervakning på 
agendan på Creative Time Summit och talarna är noggrant utvalda 
efter det.
På listan finns representanter från ett tjugotal olika länder, till 
exempel Albaniens premiärminister Edie Rama, den amerikanska 
sociologen Saskia Sassen, den kubansk-amerikanska konstnären Tania 
Bruguera är några av deltagarna.

Från Sverige ska bland andra Jonas Hassen Khemiri och Soraya Post 
att tala.
De 500 biljetterna till Creative Time Summit är slutsålda, men allting 
sänds på både Creative Times hemsida och på 85 skärmar runt om i 
världen. En av skärmarna finns på Kulturhuset. Ghana Think Tanks 
workshop är inte bunden till konferensdeltagarna utan tillgänglig för 
alla.
Ghana Think Tank. 2006 grundade Christopher Robbins, John Ewing 
och Matey Odonkor Ghana Think Tank. Namnet till trots har 
organisationen sitt fäste i New York, men med think tanks utspridda på 
flera platser i världen. Bland annat Ghana, Kuba, El Salvador, 
Kambodja. Mexiko, Gazaremsan, Libanon, Afghanistan, Iran, Kosovo 
och Serbien.
Projektets syfte är att vända på den maktdynamik som råder, där 
västvärlden tenderar att försöka lösa problem och konflikter i olika 
samhällen, trots att de inte är insatta i hur det samhället fungerar.
Genom att i stället skicka lokala västerländska problem på remiss till 
andra delar av världen vill Ghana ThinkTank skapa ökad förståelse 
mellan olika kulturer.
Workshoppen är en programpunkt under Creative Time Summit, som 
hålls på Kulturhuset 14–15 november.
Evenemanget är ett samarbete mellan Statens Konstråd och den 
amerikanska organisationen Creative Time. “
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DN 14 nov 2014: 

“Björn af Kleen: Synd bara att SD:s förslag 
landade i förra århundradet

Hunddagis på riksdagen! En nystart för ordensväsendet! En lojalitets- 
och trohetsed för invandrare riktad mot kungen!

Har Sverigedemokraternas motionärer ägnat hösten åt att titta på 
”Downton Abbey” och börjat förväxla Riksdagshuset på 
Helgeandsholmen med Highclere Castle?

Alla som följer den tröga händelseutvecklingen på storgodset i tv-
serien ”Downton Abbey” vet att kärleken till sällskapsdjur och 
nostalgin för det gamla överhetssamhället hör tätt ihop.

I den pågående säsongen av ”Downton Abbey” ligger lord Granthams 
gräddvita labrador utslagen på en av slottets äkta mattor och flämtar 
uppgivet. En scen med stort symbolvärde. Patriarken håller på att 
förlora greppet om tillvaron. Nere på byn är butlern en mer efterfrågad 
auktoritet än godsherren själv. I äkta sängen utsätts han för konkurrens 
av en förslagen konstkännare. Och nu verkar det som Granthams mest 
hängivna följeslagare i livet – hunden Isis – också är på väg att ge upp.

Makthavares sentimentala relation till sina husdjur är urgammal.

– Den går tillbaka till antikens härförare, säger Daniel Möller, 
litteraturforskare i Lund, som disputerat på en avhandling om 
djurgravsdiktning. Redan Alexander den Store lät resa monument över 

sina hästar och hundar. Renässansen ärvde den innerliga relationen till 
vissa statusdjur, inklusive papegojor. På 1500- och 1600-talen kunde 
en kunglig häst eller hund ibland ha större värde än en människa. Just 
hundarna var högt värderade värmefiltar ute i fält. Karl XII sov ju med 
sin Pompe.

Sverigedemokraternas motion om ett hunddagis i riksdagen är 
kortfattad men innerligt formulerad. De nyblivna riksdagsmännen 
tvingas tillbringa många nätter i Stockholm på avstånd från vänner och 
familj. Arbetstempot är högt och stressat. ”Det vore värdefullt att som 
ledamot kunna ta med sin hund upp till riksdagen och erbjudas 
möjligheten att den får tillsyn, rastning och omsorg under kontorstid.”

Lord Grantham hade förstått det behovet.

Ordensväsendet, som Sverigedemokraterna också vill återupprätta, 
formades ursprungligen under medeltida korståg. Riddarna behövde 
igenkännbara tecken på sina landsmän. För krigare är det behovet 
förmodligen tidlöst.

När Gustav III grundade Vasaorden 1772 kunde ofrälse, icke adlade, 
för första gången knipa en orden för förtjänstfulla samhällsinsatser. 
De som i dag lobbar för ett återupprättat ordensväsende hävdar gärna 
att systemet har meritokratiska fördelar och kan fungera som motvikt 
till näringslivets bonusar. Utan statliga ordnar, skriver den starkt 
nationalistiska Ordensföreningen, djupnar klyftorna i Sverige. Tanken 
är att statlig ”medborgarvård” – utdelade ordnar – ska motverka 
girigheten. En ganska auktoritär, aristokratisk tankefigur.



Sverigedemokraternas megalomana motioner är förmodligen utslag 
av barnsjukdomar. Lika bra att ta i när man har makt. Synd bara att 
förslagen landade i förra århundradet.

Sverige beslöt att sluta dela ut ordnar till medborgarna 1975. ”De 
motiv som ursprungligen låg till grund för inrättandet av de svenska 
riddarordnarna framstår inte längre som bärande”, konstaterade 
propositionen från 1973. ”Därigenom har ordensväsendet förlorat sin 
funktion att uttrycka samhällets värdering av medborgarnas insatser”.

Lagstiftarna kan inte ha förutspått politiker med järnrör i Stockholms 
innerstad, med behov av att kunna identifiera bundsförvanter. Eller för 
den delen hundar i riksdagen.

Björn af Kleen är DN-medarbetare och författare.

Björn Af Kleen bjornafkleen@outlook.com “

DN 15 nov 2014:

”Därför bör Moderaterna skrota 
integrationspolitiken”

“Ny politik för en ny ledare. Det behövs ingen särskild politik för 
nyanlända i Sverige – en förstärkt arbetslinje är det bästa sättet 
att uppnå integration. Det skriver företrädare för Moderaterna i 
Stockholms län och kommun som en av fyra viktiga punkter inför 
valet av ny partiledare.

När Moderaterna förbereder sig för ledarskifte måste en 
persondiskussion gå hand i hand med en idédiskussion. Vi ser fyra 
utmaningar som en ny partiledning måste ta tag i.

Efter över tio år av förnyelse och åtta år i framgångsrik 
regeringsställning förbereder sig nya Moderaterna för att skifta 
ledarskap. Det sker i en brytningstid för det svenska politiska 
landskapet. En roll i opposition ska formuleras gentemot en historiskt 
svag rödgrön regering. Alliansen ska också finna sina former i en ny 
situation, där ett åttonde riksdagsparti skär genom opinionen på ett sätt 
som väcker både frågor och farhågor.

Samtidigt har väljarnas förväntningar på nya Moderaterna förändrats. 
Partiet som en gång stolt formulerade sin roll i att vara ständigt i 
opposition har vuxit upp, breddat sig och samlat sig kring en ambition 
att bära långsiktigt ansvar för Sverige.

Naturligt fokuserar mycket av partiledarskiften på personfrågor. Det 
har sin roll att fylla i en partiledarprocess. Samtidigt riskerar ett 
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ensidigt fokus på personer att överskugga viktigare frågor om vilka 
idéer, värderingar och sakfrågor som bör stå i fokus för det arbete som 
nu måste påbörjas med sikte på valet 2018. Vi ser det som centralt att 
förvalta och utveckla det som var kärnan i framgången med nya 
Moderaterna: En förmåga att utgå från människor och verkliga 
samhällsproblem, att kombinera långsiktigt ansvarstagande med en 
tydlig oppositionsroll samt att vara en trygg hamn när finansiell oro 
råder.

För att klara detta och bredda partiets möjligheter att bli en större och 
mer stabil kraft över tid finns fyra områden vi ser att en ny partiledning 
måste ta tag i.

1 För det första krävs att nya Moderaterna går i täten för en ny 
frihetsdebatt. Efter en tid då ansvarsbegreppet satts i fokus för vår 
politik krävs att vi nu också ger frihetsbegreppet ny tyngd. 
Moderaterna har i opposition ofta varit Myndighetssveriges främsta 
kritiker, ibland allt för svartvitt. I regeringsställning har vi omvänt 
blivit försvarare av systemen i för hög utsträckning. Vi behöver därför 
hitta en systemkritik som har trovärdighet i såväl både i opposition och 
i majoritet.

Vår idé får aldrig vara att med ena handen ge människor egenmakt 
genom arbete och egen försörjning, för att med andra handen komma 
med pekpinnar om hur människor väljer att forma sin vardag. De lagar 
och regleringar som försvårar för jobb, bostadsbyggande och 
utveckling behöver en motkraft. På samma sätt behöver friheten en 
röst i en tid då människor upplever sin integritet utmanad av nya 
former av kontrollbyråkrati och då politiska krafter vill lägga 
människors liv tillrätta i frågor som rör alltifrån vad vi äter, hur vi rör 

oss eller hur vi lever.

2 För det andra krävs en insikt om behovet att läka samman stad och 
land. Sverige är i dag ett av de länder som urbaniseras snabbast i 
Europa. Våra städer växer i rekordtakt, samtidigt som delar av 
landsbygden upplever avfolkning. Ett parti som har som ambition att 
se hela Sverige måste se detta, men samtidigt vara tydlig med att där 
inte finns ett nollsummespel i frågan om tillväxten. Somliga delar av 
Sverige är inte automatisk förlorare när andra delar växer.

Både stad och land behöver vinnas för urbaniseringen som idé. De i 
den växande storstaden för de utmaningar och möjligheter denna 
innebär och de på landsbygden för hur denna påverkas av 
utvecklingen.

Till del handlar detta om materiella frågeställningar om tillväxt och 
utveckling. Rätt hanterad skapar urbaniseringen jobb och välstånd till 
nytta för hela Sverige. Lika mycket handlar det om immateriella frågor 
som rör möjligheterna att leva ett bra liv. Här har vi att bemöta både de 
som ser storstadens öde i trängsel, social utslagning och otrygghet, 
liksom de som vill stämpla landsbygden som ett hjälplöst offer. 
Svårigheter för jobbskapande, bidragspolitik och skadliga 
utjämningsskatter får aldrig bli vårt svar på urbaniseringens 
utmaningar. I stället ska vi kraftsamla kring positiva exempel. Ett 
tydligt sådant är att hela landets tillväxt stärks när tunnelbanan byggs 
ut i Stockholm.

3 För det tredje krävs att vi inte accepterar dagens integrationsdebatt. 
Det finns stora utmaningar kopplat till utanförskap, bidragsberoende 



och oro för vad en alltmer öppen värld innebär för det svenska 
samhället. Vissa vill med detta utmåla invandringen som ett problem. 
Andra vill tvinga oss att förhålla oss till utmaningarna i ett binärt för 
eller emot till invandring som fenomen. Båda vägarna är fel väg att gå.

På samma sätt som vi vill bejaka människans egen förmåga till eget 
ansvar i samhällsbygget i stort måste det även gälla inom detta 
område. Integrationspolitik är i sig själv segregerande. Den bästa 
vägen in i det svenska samhället är inte någon specialdestinerad politik 
för människor från andra länder. Integrationspolitiken bör därför 
skrotas till förmån för en förstärkt arbetslinje. Detta behöver 
genomsyra partiets stundande politikutveckling, val av talespersoner 
och deltagande i debatten. Vi måste förena en öppenhet mot omvärlden 
med tydliga krav på den som söker sig till och vill stanna i Sverige. 
Krav på att aktivt delta i samhällsliv och arbetsliv, att försörja sig och 
att bidra.

Det i sin tur kräver att vi öppnar för en bredare arbetsmarknad, inte 
minst inom tjänstesektorn. Däremot är det inte politikens ensak att 
lägga sig i vilken eventuell gud vi tror på eller vilka högtider vi firar. 
Det är just så en kommun som Solna har klarat integrationen bättre än 
andra kommuner. Som exempel har åtta av tio nyanlända flyktingarna 
egen försörjning inom tre år. Detta genom utbildning och matchning 
med arbetsmarknaden, snarare än separat integrationspolitik.

4 Sist men inte minst måste nya moderaterna samla fler – från både 
näringsliv, civilsamhälle och forskning – i debatten om den 
värdemässiga grund vi vill se för ett starkt, dynamiskt och växande 
samhälle. Det handlar om den grund på vilken vårt välstånd byggs, vår 
förmåga att hävda oss i en global värld avgörs och vår välfärd tar 

form.

För oss handlar detta om värden om frihet och ansvar, arbete, 
företagsamhet och kunskap. Med vilka vi skapar resurser för vägar, 
bussar och spår som tar oss till jobbet, skolor med bra lärare, sjukvård 
utan köer eller en polis som förmår stå upp mot våld och brott. Här 
finns skäl för nya moderaterna att bli ännu tydligare. Sverige byggs 
även i morgon av människor som med sina arbetsinsatser, sina idéer 
och sin strävan inte bara förmår göra skillnad för sig själva, utan också 
för andra. Det har uttryckts med orden: I vårt Sverige ska samhället 
alltid vara större än staten. Låt oss inleda resan mot valet 2018 där.

Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd I Stockholms Läns 
Landsting Och Ledamot I Förbundsstyrelsen För M I Stockholms 
Stad

Pehr Granfalk (M), Kommunstyrelsens Ordförande I Solna Och 
Ledamot I Förbundsstyrelsen För M I Stockholms Län. “



DN 15 nov 2014: 

“Niklas Orrenius: En vikarie som inte 
backar för det storvulna

Hans mejladress var karl1718@home.se. Han var 25 år och sa att han 
kände sig undanträngd som svensk i Malmö. Han störde sig på 
arabiska skyltar och på närbutiker som inte sålde folköl eller mjölk.

”Hela miljön är osvensk. På bussen hör man ibland bara utländska 
språk. Jag känner mig inte hemma, det känns otryggt”, sa Mattias 
Karlsson på sin småländska.

Året var 2003. Det var första gången jag träffade mannen som i dag 
vikarierar som Sverigedemokraternas partiledare. SD hade kommit in i 
Malmöfullmäktige. Karlsson var politisk sekreterare.

SD var ett pytteparti på den tiden. Partiet associerades med nazism och 
inkompetens. I riksdagsvalet 2002 hade SD fått 1,44 procent av 
rösterna. I Skåne gick det bättre. Där byggde ett gäng Lundastudenter 
– Jimmie Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias 
Karlsson – målmedvetet upp en mer seriös organisation.

2005 utmanade Skånegänget ledaren Mikael Jansson om makten i SD. 
Jimmie Åkesson blev partiledare, 25 år gammal. De följande åren 
bevakade jag SD:s satsning mot riksdagen. Jag intervjuade Åkesson 
och Söder – men den som i mina ögon personifierade den nya SD-
ledningen var Mattias Karlsson.

Han formulerade centrala delar av partiets politik och var djupt 
ideologisk. Han syntes sällan utåt, men drog i många trådar. När 
Jimmie Åkesson 2010 gjorde debut på DN Debatt hade Mattias 
Karlsson spökskrivit artikeln.

Varje gång jag intervjuade Karlsson blev det tydligt att SD inte nöjde 
sig med att kraftigt minska invandringen. Partiet ville förändra det 
svenska samhället i grunden. ”Det primära målet med 
Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam 
nationell identitet”, stod det i det invandringspolitiska program som 
Mattias Karlsson tog fram 2007.

Sverige var förgiftat av 68-vänstern, menade Karlsson. Borgerligheten 
var ”kastrerad”, den hade slängt nationalism och konservatism 
överbord. Han talade om ett kulturkrig på flera fronter. ”Det räcker inte 
med ett parti i riksdagen”, sa Karlsson. ”Det behövs en folkrörelse 
utanför partiet.”

2009 grundade Karlsson och vännen Erik Almqvist den nordiska 
kulturföreningen Gimle. Vid Gimles sommarfestival i Västergötland 
spelade deltagarna medeltida spel, byggde gärdsgårdar och tittade på 
nationalromantisk konst. I baren ”Heidrun” drack de älgörtsmjöd och 
björksavsvin. Året därpå uppmanade Karlsson ”Sverigevänner” att gå 
med i Sveriges hembygdsförbund för att ”rösta bort den 
svenskfientliga ledningen”.

Mattias Karlssons gamla mejladress anspelade förstås på Karl XII 
och dödsåret 1718. På Lundatiden brukade Karlsson och hans SD-
vänner hylla krigarkungen på 30 november. De samlades med facklor, 
lade ned en krans och läste Esaias Tegnérs dikt ”Karl XII”.
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Karl XII-vurmen var en markering mot det svenska samhälle Mattias 
Karlsson växt upp i. ”I skolan fick man lära sig att han var så hemsk”, 
sa han och talade beundrande om ”karolinernas dygder om måttfullhet 
och ärlighet”.

I världens modernaste land är vi ovana vid nationalism i politiken. Det 
gör att många läser SD fel. Jimmie Åkesson sa en gång till mig att 
nationalismen och talet om svenskhet var ”svårt att kommunicera”. 
Det var lättare att prata om invandring och kostnader.

Nu har han fått en vikarie som inte backar för det storvulna. Efter 
vårens nationalistframgångar i EU-valet gick Mattias Karlsson in på 
sin Facebooksida. Huvudkonflikten i europeisk politik står nu mellan 
”värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kulturradikaler”, 
skrev han och fortsatte: ”Den stora avgörande striden om vår 
civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i 
en ny, mer intensiv och mer avgörande fas.”

Så hade inte Jimmie Åkesson uttryckt sig. Men jag kände igen den 
unge nationalist som en gång mejlade från en Karl XII-hyllande e-
postadress.

Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se “

DN 15 nov 2014: 

“Kommuner kan tvingas ta emot fler 
flyktingar

Regeringen ska ta fram ett lagförslag om att kommunerna ska 
tvingas ta emot fler flyktingar. Oppositionen är inte avvisande men 
vill se det färdiga förslaget innan den ger besked.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer bortåt 100 000 
flyktingar att komma till Sverige nästa år. Orsaken är i första hand de 
pågående konflikterna i Syrien och Irak där miljoner människor drivits 
på flykt.

Den stora mängden flyktingar innebär påfrestningar på många av 
landets kommuner när de ska ordna boende åt dem som kommer hit. 
Samtidigt är fördelningen mellan hur många flyktingar varje kommun 
tar emot mycket ojämn.

I går, fredag, var samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna 
kallade till migrationsminister Morgan Johansson (S) och 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera 
flyktingsituationen. En fråga som dryftades var om det ska införas 
lagstiftning för att tvinga alla kommuner att åtminstone ha en 
grundläggande beredskap för att ta emot flyktingar.

– Men om vi ska gå fram med lagstiftning måste vi veta att det finns 
stöd i riksdagen, säger Morgan Johansson.
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Frågan ska nu beredas på arbetsmarknadsdepartementet och sedan 
presenteras för de borgerliga oppositionspartierna.

– Vi inser att det här är en fråga vi måsta arbeta fort med. Det måste 
finnas ett konkret lagförslag och det tar nog några månader, säger 
Morgan Johansson.

Moderaterna är tveksamma, men inte avvisande, till att införa en 
tvingande lagstiftning för kommunerna.

– Fler kommuner behöver ta ett ansvar men jag vill först se konkreta 
förslag från regeringen. Det har vi ännu inte sett. Men jag stänger inga 
dörrar, säger Elisabeth Svantesson, migrationspolitisk talesperson för 
Moderaterna.

Regeringen vill också förändra mottagandet av flyktingar så att fler får 
börja lära sig svenska tidigt i asylprocessen.

– Andelen asylsökande med hög utbildning fortsätter att öka. Det är 
läkare, lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Det handlar om att snabbt 
lära dem svenska och sen få in dem på arbetsmarknaden. Många av de 
här yrkena är bristyrken i Sverige, säger Morgan Johansson.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se

Fakta.

Mellan 80 000 och 105 000 flyktingar beräknar Migrationsverket ska 
komma till Sverige nästa år. Det är cirka 20 000 fler än den prognos 
som gjordes i somras. Orsaken är att krigen i Irak och Syrien väntas 
fortsätta med oförminskad styrka.”

DN 16 nov 2014: 
“SD: Vi förenas av EU-kritiken

Sverigedemokraternas grupp i EU-parlamentet föll ihop tidigare i 
höstas – men har räddats av en avhoppad ledamot från ett extremt 
polskt parti. Partierna längst ut på högerkanten är fler än någon 
gång tidigare, men de är splittrade och grupperna instabila.

Bryssel.
När Sverigedemokraterna efter EU-valet i maj valde politisk grupp i 
EU-parlamentet blev franska Front Nationals ledare Marine Le Pen 
rasande. Le Pen hade räknat med SD i den politiska grupp som Front 
National försökte bilda tillsammans med bland andra Geert Wilders 
från Nederländerna. SD:s nej bidrog till att Le Pen misslyckades med 
att bilda en grupp.

Sedan dess har SD inte haft kontakt med Front National.

– Vi hälsar på varandra – mer är det inte, berättar Kristina Winberg, en 
av SD:s två ledamöter i EU-parlamentet.

– Man säger kanske hej, men vi har ingen kontakt med de grupplösa, 
förklarar Winberg.

I stället tycks SD hittills ha funnit sig väl tillrätta i EFDD, Europe for 
freedom and direct democracy, som domineras av det EU-kritiska 
brittiska partiet Ukips ledare Nigel Farage.

För att accepteras av Farage fick SD:s Kristina Winberg och Peter 
Lundberg skriftligt kritisera sitt partis historia. De försäkrade att de 
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”tar avstånd från alla former av rasistiska och extrema åsikter” och 
hävdade att SD i dag är ett ”moget socialkonservativt parti”.

Sedan blev SD:s ledamöter omfamnade av Farage.

– Jag tycker att det känns väldigt bra, säger Kristina Winberg.

EFDD består av en spretig samling partier som har olika åsikter om 
mycket. Flera miljöaktivister hör till exempel till den italienska 
femstjärnerörelsen som också är med i EFDD och de har inte mycket 
gemensamt med SD.

– Nej, vi står närmare Ukip. Men alla förenas av EU-kritiken, hävdar 
Winberg.

Som politisk grupp får EFDD pengar och talartid. Men efter en 
uppgörelse mellan de tre stora partigrupperna – de konservativa, 
liberalerna och socialisterna – får SD:s grupp inga platser i ledningen 
för parlamentets utskott. Tidigare praxis var att alla som lyckats bilda 
grupp fick uppdrag i utskotten.

Partierna på yttersta högerkanten gick framåt i årets EU-val. De är 
fler än någon gång tidigare, men är alltså splittrade internt och isoleras 
av övriga.

Under ytan fortsätter också huggsexan som utbröt efter EU-valet, när 
partierna skulle bilda grupper och slogs om att få tillräckligt antal 
ledamöter.

Det leder till fortsatt instabilitet. I mitten av oktober lämnade den 
lettiska ledamoten Iveta Grigule EFDD, som därmed upplöstes.

Kort tid därefter återuppstod dock gruppen. EFDD räddades av Robert 
Jaroslaw Iwaszkiewicz, en avhoppare från KNP, nya polska 
högerkongressen.

KNP var EU-valets uppstickare i Polen. Partiet betraktades tidigare 
som ett slags polsk teapartyrörelse som bland annat präglades av en 
extremt liberal inställning till statens roll.

Men KNP:s ledare Janusz Korwin-Mikke har också gjort sig ökänd 
genom en lång rad extrema och rasistiska uttalanden. Han har bland 
annat hävdat att kvinnor inte ska ha rösträtt och att det inte är bevisat 
att Hitler kände till Förintelsen. I EU-parlamentet har han redan 
straffats för rasistiska debattinlägg.

Till och med Geert Wilders anser att KNP är alltför extremt. I somras 
vara det polska partiet på väg att accepteras av Le Pen, men Wilders 
sade nej. ”Jag vill ha samarbete, men inte till vilket pris som helst”, 
förklarade han.

Nu har alltså SD:s grupp tagit emot en tidigare medlem i KNP. Hur 
går det ihop med viljan att hålla avstånd till de mer extrema partierna i 
EU-parlamentet?

– Han är ju avhoppare, en politisk vilde, svarar Kristina Winberg.

Men han kommer från ett parti vars ledare gjort en lång rad 
rasistiska uttalanden?

– Om han har sagt det som påstås skulle han inte passa i vår grupp, 
säger Winberg.



Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta.
Högerextrema i EU-parlamentet

Grupplösa I

Längst ut på högerkanten finns partier som inga andra vill samarbeta 
med – till exempel grekiska Gyllene gryning och ungerska Jobbik.

Grupplösa II

Franska Front National, nederländska PVV, österrikiska FPÖ, belgiska 
Vlaams belang och italienska Lega nord samarbetar i EAF, European 
alliance for freedom, men lyckades inte bilda en egen politisk grupp.

EFDD

Sverigedemokraterna ingår i EFDD, Europe for freedom and direct 
democracy, där EU-kritiska brittiska partiet Ukip är störst.

ECR

Dansk folkeparti och Sannfinländarna lämnade EFDD efter valet och 
ingår nu i ECR, European conservatives and reformists, som 
domineras av brittiska Tories.”

DN 16 nov 2014: 

“Dilsa Demirbag-Sten: Identitetspolitiken 
är förödande för debatten

Konsten har alltid varit projektionsytan för samhällsdebatt, så även för 
den intensiva och allt för oftast aggressiva om rasism. Ruben Östlunds 
film ”Play” och Stina Wirséns barnboksfigur Lilla hjärtat är några 
exempel på verk som har kastats runt som brännheta facklor i 
diskussionerna om rasism. Symptomatiskt för debatten i Sverige, som 
gärna tar ansats i bildkonsten, är att den sällan rör sig bortom frågan 
om konstnären är rasist eller inte. Personargumentet är ett 
fattigdomsbevis och kommer aldrig att nära ett konstruktivt politiskt 
samtal som söker allmänmänsklig giltighet.

Främlingsfientliga krafter växer och det finns fortfarande inget svar 
som bygger på gemenskap och inkludering.

Syrebristen i debattrummet är påtaglig och man blir medveten om 
att ankdammen inte är större än att det snabbt går att lära sig namnen 
på de återkommande deltagarna. Retoriken är tunn; de egna 
erfarenheterna kastas in som politiskt argument och moraliskt mandat 
att agera ideologiska domare. Den vakne läsaren förstår likheterna 
med sekttänkande.

Erfarenheterna av rasism och diskriminering är viktiga och bör beredas 
plats. Identitetssökande ungdomar vill veta hur de ska förhålla sig till 
omvärlden och hur den svarar. Det offentliga samtalet fastställer 
samhällsklimatet och förtydligar vilkas berättelser som bereds plats. 
En demokrati värd namnet tar ansvar för att alla röster kommer till tals 
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och att alla individer känner sig sedda av och delaktiga i det 
gemensamma.

Men vad händer när den egna erfarenheten ställs mot andras 
likvärdiga moraliska rätt, när det inte längre är en fråga om att alla ska 
få plats utan vilka som ska tilldelas företräde? Främlingsfientliga 
krafter är kristallklara i den frågan. Så även tanken att vita människor 
först och främst är kropparna de föddes i.

Är en vit persons antirasism lika mycket värd som en svart? Får Tomas 
Ledin kalla sig antirasist? Kan man se ”Play” och Lilla hjärtat på ett 
annat sätt än kritikerna vill göra gällande? Finns det bara ett sätt att se 
på konst och vilka är då chefsideologerna?

Identitetspolitiken kommer aldrig att förena människor och är därför 
förödande som politisk kompass. Till och med Aftonbladets 
kultursidor har upptäckt detta. Såväl Lilla Hjärtat som ”Play” kan 
fortfarande fungera som ansats för den politiska fråga vars intensitet 
går att läsa av i valresultatet – hur ska vi leva ihop?

Vi står just nu nedkladdade efter en aggressiv pajkastning. De som 
förde debatten saknade tillit och därmed förmågan att mötas i den goda 
intentionen som vill lyssna, ger en andra chans och som skapar dialog 
och försoning. Konstnärerna förblev tysta, förmodligen stukade.

De flesta som efterlyser en konstruktiv dialog ledsnar och söker sig till 
mer fruktgivande forum och samtal, kvar blir ett stundtals aggressivt 
och alltmer tröttsamt surr som drivs av en handfull människor som tror 
sig inneha patent på mångfald och antirasism.

Parallellt med detta rör sig världen framåt och människor fortsätter 
att skapa relationer bortom hudfärg, religion och etniciteter. Vi 
kommer att hitta sätt att leva. Människan eftersträvar upplysning och 
mångfald är avgörande för all mänsklig utveckling. Det är sökandet 
bortom kropp och vedertagna normer som förenar oss och lyfter oss 
mot ljuset.

Men jag fruktar att resan under en tid framöver kommer att bli skakig. 
Så länge som identitetspolitiken driver det offentliga samtalet om 
mångfald och rasism kommer vi att fortsätta rakt in i en 
återvändsgränd och tvingas göra om tills vi slutligen gör rätt.

Dilsa Demirbag-Sten

Dilsa Demirbag-Sten driver Berättarministeriet – skrivarverkstäder 
för barn och unga. Hon är också författare och journalist.”



DN 16 nov 2014:

”Nu kan jag svara när mina barn frågar om 
sin morfar”

“När jag var liten hette jag Martina Uusma. Pappa kom från Estland. 
På högstadiet på Lidingö var det inte det minsta tufft att komma från 
Estland. Det var som att komma från Finland, fast ännu mera 
Domusbralla. Därför försökte jag hinta om att jag egentligen var från 
Ryssland. Det var ballare. ’Jag heter egentligen Nadya, med y. Det är 
mitt ryska namn: Nadya Kalinka.’ Sa jag.

Estland? Det var konstig mat och obegripligt prat. Farmor ville att vi 
skulle lära oss estniska. Varje jul fick vi samma julklapp: en ABC-bok 
med illustrationer av Ilon Wikland. Jag lärde mig ingen estniska.

Pappa föddes 1934. Först bodde hans familj i Tallinn. När kriget kröp 
närmare flyttade de ut till sitt lantställe. Jag frågade aldrig min pappa 
hur det var i Estland.

Först för ett par år sedan, när jag nästan var 50 år, gick det upp för 
mig: halva min bakgrund har jag aldrig brytt mig om. När jag var med 
i ’På Spåret’ var jag livrädd för att det skulle komma frågor om 
Estland, och så skulle jag sitta där som en idiot. Jag tänkte att jag 
borde lära mig lite, men tonåringens Estlandsskepsis satt kvar. Estland 
kändes bara… sorgligt. Surt bröd och ledsna ögon.

Men så stämde jag träff med min faster Kersti och bad henne berätta. 
Hon var sex år när hon flydde tillsammans med min farmor, min 

pappa, pappas andra syster och hans lillebror. Farfar stannade kvar 
några dagar, han skulle hjälpa andra att fly. Min faster berättade att de 
fick gömma sig i vattenbrynet under buskar. När de klivit i båten och 
kommit en bit ut blev de stoppade av en tysk militärbåt – men fick 
segla vidare.

Jag och min syster Bea reste för att se huset där vår pappa hade bott. 
Det var första gången i hela mitt liv som jag var i Estland.

Tillbaka i Sverige åt vi lunch med pappas syskon. Vid kaffet kom vi in 
på Estland. Pappas lillebror, som var med vid flykten, berättade att 
farfar kört rätt genom en vägspärr med soldater. Pappa och hans 
syskon låg gömda på bilgolvet. I Sverige pratade de aldrig om kriget. 
Under lunchen utbrast min faster: ’Tänk att vi inte en enda gång har 
pratat om det här med varandra!’

Nu kan jag svara när mina barn frågar mig om sin morfar och om 
Estland. Och nu, när jag tänker på pappa och när han var liten, så får 
jag upp en bild i huvudet. I stället för ett tomt hål.

Berättat För Niklas Orrenius “



DN 16 nov 2014:

”Mamma låg på durken med mig på 
magen”

“Jag var tio månader gammal när min familj flydde sitt hemland, den 
23 augusti 1944. När Sovjetunionen några år tidigare ockuperat 
Estland hade 40 000–50 000 människor deporterats till Sibirien. Nu 
intog ryska trupper landet igen. Alla var rädda för en ny 
deportationsvåg. Pappa var jägmästare och hade under ett halvår 
tillsammans med andra timrat en tio meter lång båt som de gömt i 
skogen.

När vi gav oss av – mina föräldrar, min storasyster och jag – hade 
Tallinn fallit till ryska trupper. Men tyskarna behärskade och bevakade 
fortfarande kusten i Növa där vi var. Två tyska vakter patrullerade 
stranden där båten gömts. När de var utom synhåll passade mina 
föräldrar och de andra på. Vi var 24 vuxna och åtta barn.

Det var en vacker kväll – men på natten började stormen. Motorn 
dränktes och dog. Efter det drev vi i två och ett halvt dygn. Värst var 
det, har mina föräldrar berättat, just där färjan Estonia senare sjönk. 
Där var vågorna sju meter höga. Båten tog in vatten, de försökte täta 
den med trasor. Mamma låg på durken med mig på magen, så att jag 
inte skulle bli blöt.

Pappa hade en pistol med sig. Han berättade senare hur hans 
förtvivlade tankar hade gått: Ska jag döda min familj så att de inte ska 
plågas när vi drunknar? Till slut kom vi ändå till Svenska Högarna. De 

vuxna satte eld på oljetrasor för att signalera, svensk militär såg oss 
och hjälpte oss i land.

I Sverige hamnade vi i flyktingläger i Medevi, norr om Motala. Min 
pappa som arbetat med skog fick arbete direkt, han planterade skog på 
Omberg. Sedan fick mamma och pappa jobb som vävare på Engel
fabrikerna i Motala. Som många ester ville de vidare till Kanada. 
Rädslan för Sovjet var stor. Man ville komma långt bort från Ryssland, 
Sverige var för nära. Men pappa fick lungsäcksinflammation. Kanadas 
ambassad meddelade att vi var tvungna att vänta i sju år, eftersom de 
var rädda att pappa hade tuberkulos. Vi blev kvar i Motala. Det var 
ganska mycket kommunister då och inte alltid så lätt. Jag minns när 
jag var fem sex år gammal och det var avlöningsdags, då kom fulla 
kommunister hem till oss och bankade på dörren och skrek. De tyckte 
att vi skulle åka till Sovjet.

Berättat För Niklas Orrenius “



DN 16 nov 2014: 
“De flydde över havet – nu är rädslan 
tillbaka

Bräckliga, överlastade båtar. Hopp om frihet. Desperata 
flyktingar som dör på havet. Medelhavet 2014? Nej, Östersjön 
1944.

Peteris Jansons, i dag 92 år, flydde som 21-åring det ockuperade 
Lettland för att slippa tjäna i Hitlers armé. Sedan åkte han 
tillbaka för att hämta fler flyktingar.

Nästan 40 000 ester, letter och litauer flydde till Sverige, i skräck 
för Stalins terror. Runt 2 000 dog i vågorna. Dagens ryska 
vapenskrammel väcker gamla rädslor till liv.

Slite. Han går långsamt ned mot Slite hamn, Peteris Jansons. Ryggen 
är rak, kostymen borstad. Det vita håret flyger i vinden och han ser lite 
bister ut.

– Han är arg nu för att han måste gå så långt, skämtar Peteris hustru 
Inga Jansons, som går bredvid.

Peteris verkar inte arg. Snarare tankfull. Framför honom ligger 
Östersjön. Det är 15 mil till Lettland, landet han lämnade som 21-åring 
en mörk novembernatt. Han håller upp handen, noterar att det är 
västlig vind.

Säger tyst:

– Det var bra med västlig vind på den tiden.

Varför?

– Då skickade vi upp ballonger med exillettiska tidningar som ryssarna 
hade förbjudit. Ballongerna flög med vinden och landade i Lettland.

På den tiden.

1943, 1944 och 1945.

Det var då båtflyktingarna kom över havet, från Estland, Lettland och 
Litauen. De kom i segelbåtar, i fiskebåtar, i små öppna motorbåtar. 
Desperationen var stor, folk tog det mesta som flöt. Många hade små 
barn med sig.

”Även den minsta i båten, ett tre månaders spädbarn, tycks komma 
från det hela med livet, trots att det närmast såg ut som ett isbylte då 
man steg i land”, skrev DN:s korrespondent i mars 1944, efter att en 
öppen båt med elva ester med köldskador räddats av en fiskare 
utanför Västervik.

Då hade ester, letter och litauer först levt under sovjetisk ockupation, 
för att sedan ockuperas av Hitlers trupper 1941. Ett par år senare hade 
krigslyckan vänt för det nazistiska Tyskland. Den sovjetiska 
krigsmakten närmade sig.

Många flydde. För att slippa vara med om ännu en brutal ockupation, 
för att slippa deporteras till Sibirien, för att slippa nazisterna – eller av 
en blandning av dessa skäl.

Den 21-årige Peteris Jansons hade just kallats in för att tjäna Hitler i 
den tyska armén. Det tänkte han inte göra.



– Jag flydde tillsammans med några kamrater. Vi stack när vi skulle 
sättas på tåget till Tyskland.

Peteris och hans vänner gömde sig i den lilla lettiska fiskebyn Lielirbe. 
De tätade en gammal fiskebåt som låg på land så att den skulle klara 
resan till Sverige. En tysk vakt patrullerade längs med strandlinjen. 
Desertörerna väntade tills vakten försvann och puttade ut båten.

– Det var sandstrand och långgrunt. Vi fick knuffa 30–40 meter innan 
båten flöt. Men vakten upptäckte oss inte, minns Peteris.

Det var på kvällen den 5 november 1943.

Ute till havs gick motorn sönder. Peteris och hans kamrater hissade 
segel och fortsatte.

– Vi hade en orienteringskompass och försökte navigera med hjälp av 
den. Efter 32 eller 33 timmar hamnade vi på Gotska Sandön. Unga 
svenska värnpliktiga killar mötte oss där. ”Har ni sprit?” frågade de.

Kanske trodde de värnpliktiga att Peteris och hans gäng var 
spritsmugglare. Den svenska kustbevakningen och militären var 1943 
ännu inte så vana att stöta på flyktingar. Men Peteris och hans vänner 
skulle snart följas av tiotusentals andra från Estland och Lettland.

I gulnade klipp från DN:s arkiv kan man följa utvecklingen. Under 
1943 dyker enstaka flyktingnotiser upp, med rubriker som ”Elva 
estländare kom i läckande båt” och ”Lastångare räddade sex 
flyktingar”.

Under 1944 kommer rapporterna allt tätare. Antalet människor i 
båtarna blir allt större. Under hösten 1944 kommer flera flyktingar 
varje dag till olika platser längs den svenska ostkusten.

”Ytterligare 123 ester till Nynäshamn” lyder en typisk rubrik i DN 16 
september 1944. Texten berättar om ”en galeas samt en mindre 
seglare” som i fyra dygn seglat över Östersjön med över femtio barn 
ombord. ”Sjön hade gått hög, och många hade varit sjösjuka.” Samma 
dag publiceras notiser om andra baltiska flyktingbåtar som kommit till 
Sandhamn, Dalarö och Loftahammar.

Slite på östra Gotland var en av de största flyktingdestinationerna. 
Cementfabrikens höga skorsten och röken därifrån syntes på långt håll, 
och var bra att ta sikte mot.

Efter att Peteris Jansons kommit till Sverige 1943 flyttade han in på 
Slitebadens hotell i hamnen och började arrangera hemliga, nattliga 
hämtningar av andra flyktingar från Lettland.

Peteris och några andra lettiska flyktingar blev flyktingsmugglare, 
utan vinstsyfte. Resorna stöddes av det svenska försvarets hemligaste 
del: den militära underrättelsetjänst som byggts upp under kriget och 
gick under namnet C-byrån.

C-byrån ville sätta i land agenter, lettiska motståndsmän, som skulle 
rapportera tillbaka till Sverige om allt som var av militärt intresse. 
Peteris Jansons körde båtarna med agenter. Dessa utrustades med 
radiosändare så att de skulle kunna höra av sig till svenska 
underrättelsetjänsten.

På vägen tillbaka till Sverige fick Peteris ta med sig flyktingar. Det var 
en del av överenskommelsen med C-byrån.



– En gång fick vi 400 liter bränsle av svenska marinen. Men det var 
tystnadsplikt. Vi fick inte säga något om det. Sverige var ju neutralt. 
Om vi blev fasttagna fick vi inte säga att svenskarna hjälpte oss. Vi 
skulle i så fall säga att vi agerade helt på eget bevåg.

Vid en hämtning, den 10 oktober 1944, hade Peteris 273 flyktingar i 
båten. Den var så överlastad att den höll på att sjunka i Rigabukten, 
berättar han.

– Vi kastade deras saker överbord. Väskor, kläder, husgeråd. ”Plocka 
ut era värdesaker så vi kan slänga i väskorna”, sa jag.

Flyktingarna trädde ofta på sig många lager av kläder. För att klara 
kylan, och för att få med sig så mycket som möjligt till det nya landet. 
Men i båtarna ute till havs, i regn och med stänk från havet, blev 
kläderna genomvåta.

– Kläderna vägde väldigt mycket. Tyngde ner hela båten. Jag tvingade 
folk att ta av sig kläderna och slänga i vattnet. Det var bara tur att vi 
klarade oss, säger Peteris Jansons.

Det är sjuttio år sedan. Och det är för att högtidlighålla minnet av 
flykten över Östersjön som Peteris Jansons och hans maka Inga 
Jansons den här höstlördagen klätt sig fina och tagit sig till Slite hamn.

Nere vid kajen vajar tre flaggor i vinden: den estniska, den lettiska 
och den svenska.

Två plaketter är monterade på minnesmärkets sockel. ”Tack för 
hjälpen 1944–1945. Lettiska flyktingar”, står det på den ena. 
”Flyktingarna från Estland under andra världskriget tackar Gotland” 

på den andra.

En enkel öppen, grönmålad plåtbåt, en av många farkoster som 
användes vid flykten, kompletterar minnesmonumentet. Båten har 
skotthål på ena sidan.

Nu samlas människor runt båten och flaggorna för att lyssna på 
högtidstal och hedra minnet av flykten. Intill ligger Slite 
Sjöfartsmuseum, där man kan titta på svartvita fotografier från 40-
talets båtflyktingar.

Men minnesceremonin har inget musealt eller pliktskyldigt över sig. 
Rysslands pågående expansionspolitik under Putin laddar högtiden 
med nutida allvar. När estniska ambassadrådet Jana Vanaveski kliver 
fram för att hålla ett tal, representerar hon en nation som denna höst 
fått en polisman gripen och bortförd av ryska säkerhetspolisen FSB. 
Hennes lands luftrum kränks av ryska militärplan.

– Jag har försökt föreställa mig hur det var, säger Jana Vanaveski om 
sina landsmän som flydde Stalin på 1940-talet.

– Att ta en båt i mörkret, att ge sig ut på havet. Att lämna allt bakom 
sig. Men jag kan inte föreställa mig hur det var för dem.

Även den lettiska Sverigeambassadören Gints Jegermanis är här; en 
smärt man med prydlig mustasch, nypressad kostym och fluga. 
Ambassadören är född 1964 och växte upp i Sovjetunionen, i det som 
i dag är Lettland, men som då kallades Lettiska SSR. SSR stod för 
”Socialistiska Sovjetrepubliken”.



När Gints Jegermanis håller sitt tal i Slite hamn blir det tydligt att 
orden ”rysk ockupation” inte enbart är ett begrepp som tillhör det 
förgångna. Det är ett hot som känns aktuellt för många ester och letter.

– Ryssland är i krig med oss alla i väst – även om vi inte erkänner det. 
Vi måste förhindra Ryssland och andra aggressiva stater att lyckas, 
säger ambassadören.

1991, när Gints Jegermanis var 27 år gammal, föll Sovjetunionen 
samman. Lettland, Estland och Litauen upphörde att vara 
sovjetrepubliker och blev självständiga stater.

Vissa länder, som USA och Storbritannien, erkände aldrig 
Sovjetunionens annektering av de baltiska staterna. Sverige gjorde det.

Svenska skolbarn fick lära sig mycket om Sovjetunionen – men lite om 
våra grannländer Estland, Lettland och Litauen. De var delar av 
Sovjetunionen, helt enkelt.

1989, när Sveriges dåvarande utrikesminister Sten Andersson (S) 
besökte Tallinn, fick han flera gånger frågan om Estland var ockuperat. 
Varje gång svarade Sten Andersson nej. De baltiska staterna var en del 
av Sovjetunionen – så löd den svenska officiella hållningen.

Runt 120 människor har samlats till minnesceremonin i Slite hamn. 
Många var själva med i båtarna, för sjuttio år sedan.

– Jag var två år gammal. Mina föräldrar flydde eftersom de var så 
rädda att skickas till Sibirien när ryssarna kom, säger Reet Valdsoo 
från Stockholm.

Reet Valdsoos föräldrar tänkte som så många andra flyktingar i alla 
tider: vår exil är tillfällig.

Andra världskriget höll på att ta slut. Nu gällde det att ligga lågt i 
några månader i det fria Sverige. Sedan, tänkte de, skulle Estland 
befrias och de skulle kunna flytta tillbaka igen.

Så blev det inte. Månader blev till år, som blev till decennier. Först på 
sjuttiotalet blev det möjligt att hälsa på släktingar som fanns kvar. 
Besöken i det sovjetstyrda Estland var läskiga, tyckte Reet Valdsoo.

– Det var så grått och så otäckt. Hotellrummen var avlyssnade. Folk 
angav varandra till myndigheterna.

Rädslan för Ryssland satt djupt. Som skolflicka i Stockholm blev Reet 
Valdsoo stel av skräck när hon en dag befann sig utanför den 
sovjetiska ambassaden på Villagatan.

– Jag gick i Estniska skolan. När vi skulle åka till Stadion och åka 
skridskor gick vi förbi ambassaden. ”Prata inte estniska här!” 
förmanade lärarna. Det kändes som om ryssarna kunde komma ut och 
ta oss.

Gints Jegermanis, ambassadören som levt större delen av sitt liv i 
ofrihet under sovjetisk ockupation, tvekar inte att dra paralleller 
mellan dåtidens Sovjetunionen och dagens Ryssland.

När han i Slite hamn talar om de 180 000 letter som flydde landet 
under 1944 och 1945, när Sovjetunionen invaderade Lettland, säger 
han:



– Vi måste minnas vem som gjorde detta.

Och lite senare:

– Inget har hänt i Ryssland.

Gints Jegermanis, Reet Valdsoo, Peteris Jansons och flera andra 
kliver ombord på Kustbevakningens fartyg KBV 078. 
Minnesceremonin fortsätter ute till havs. De som dog i vågorna ska 
hedras med blommor.

Medan fartyget stävar österut fortsätter Gints Jegermanis att tala om 
Ryssland och Putin.

– Ryssland lekte med idén om demokrati ett tag, men ändrade sig 
egentligen aldrig. Nu är det tydligt. Rysk tv visar bara propaganda och 
lögner, säger Gints Jegermanis.

KBV 078 slår av på farten. Lettlands ambassadör greppar en stor 
blomsterkrans och säger:

– Vi måste minnas alla som förlorats på vägen. Låt oss även komma 
ihåg dem som kom till Sverige, de som klarade den svåra flykten.

Han kastar blomsterkransen som landar i havet. Gotlands biskop Sven 
Bernhard Fast ber Gud välsigna viloplatsen till havs och de drunk
nades själar.

Peteris Jansons och Reet Valdsoo släpper röda rosor i vågorna. Reet 
tänker på sin moster Johanna och sin kusin Ebbe, en flicka som var sex 

månader gammal vid tiden för flykten.

– De flydde samtidigt som vi. Min moster ville att jag och mamma 
skulle åka i deras båt. Den var större och säkrare, menade hon. Men 
pappa sa nej. Han ville hålla ihop familjen.

Utanför den estniska ön Ösel fick moster Johannas båt problem med 
motorn och tvingades avbryta flykten.

– De kom aldrig fram. Vi har ingen aning om vad som hände med 
dem.

Flykten skedde den 22 september 1944. Den 9 oktober 1944 skriver 
Gotlands Allehanda att ”ryssarna behärskar även den estniska ön 
Ösel”. ”Strömmen av flyktingar därifrån torde bli mindre”, skriver 
tidningen, ”eftersom chanserna att komma därifrån nu är mycket små. 
Ryska soldater ha besatt landet och ryska örlogsfartyg samt ryskt flyg 
kontrollerar farvattnen utanför kusten.”

Tidningen skriver att båtarna som kommer till Slite från Ösel ”ha varit 
utsatta för kulsprutebeskjutning och bombfällning. Bland de flyktingar, 
som igår anlände till Slite, voro 8 spädbarn.”

Reet Valdsoo var bara två år vid flykten. Hon minns inte sin moster 
och sin lilla kusin Ebbe som försvann på havet. Men Reets mamma 
plågades i alla år av ovissheten om vad som egentligen hänt dem.

– Det är därför jag är här i dag. För att få ett avslut. Det borde 
egentligen ha varit min mamma som var här, men hon är inte längre i 



livet. Så jag tänker: ”Hej mamma, det här gör jag för dig”, säger Reet 
Valdsoo.

När Sovjetunionen återerövrat de baltiska länderna inleddes en 
propagandakampanj som misstänkliggjorde de tiotusentals ester, letter 
och litauer som flytt till Sverige. Den sovjetiska tidskriften ”Kriget och 
arbetarklassen” skrev att flyktingarna i Sverige var ”hitlerska 
äventyrare” och ”sovjetfientligt slödder”. Moskva fick understöd av 
den svenska kommunistiska tidningen Ny Dag som skrev föraktfullt 
om ”importen av baltiska fascister”.

Den folkpartistiske riksdagsmannen Edvin Jacobsson var 
inkvarteringschef för balter som flytt till Sverige och träffade många 
flyktingar. Den 1 november 1944 försvarade han i DN båtflyktingarna 
mot försöken att måla dem i bruna färger. De är inga 
”ytterlighetsmän”, menade Jacobsson:

– Flyktingarna är mest sådana som blivit förföljda under den ryska 
ockupationen före tyskarnas inmarsch – tjänstemän, lantbrukare, 
industriidkare som kanske ägt något litet och därför inte tedde sig 
behagliga för bolsjevikerna.

Nog kunde enstaka nazisympatisörer finnas bland flyktingarna, 
menade Edvin Jacobsson. Men nästan alla gav uttryck för att ”de tyska 
och de ryska ockupanterna är lika svåra båda två”.

Den svenska utrikesministern Christian Günther skrämde baltiska 
flyktingar när han i slutet av 1944 uttalade att den svenska regeringens 
ögon betraktade dem som ”sovjetryssar”. Han fick kritik från flera håll. 
”En ovälkommen benägenhet för servilitet”, skrev Expressen om 
Günthers inställning till Sovjetunionen.

När den svenska regeringen meddelade att den tänkte låta officiella 
sovjetiska sändebud besöka flyktingförläggningar i Sverige, 
protesterade balter som bodde där. I december 1944 skrev 210 ester 
som inkvarterats i Gustav Vasaskolan i Stockholm till svenska 
myndigheter.

De estniska flyktingarna påminde om att deras hemland ”under det 
pågående världskriget militäriskt ockuperats växelvis av 
Sovjetunionen och Tyskland”. Nu ville de slippa ”samtliga försök 
utifrån att bland oss sprida politisk propaganda, obeaktat om den 
härflyter från Sovjetunionen, Tyskland eller någon annan mot oss 
fientligt inställd stat”, skrev de och betonade samtidigt sin tacksamhet 
”för de livsvillkor som Sveriges kungliga regering möjliggjort.”

Efter kriget, i januari 1946, utlämnade Sverige 146 baltiska soldater 
till Sovjetunionen. De hade varit i tysk tjänst under kriget. Sveriges 
kommunistiska parti, SKP, (som senare blev Vänsterpartiet) ville gå 
ännu längre och utvisa samtliga runt 37 000 baltiska flyktingar som 
funnit en fristad i Sverige. De var ”sovjetmedborgare” enligt SKP:s 
och Moskvas sätt att se det.

Den så kallade baltutlämningen var och är fortfarande omstridd. 
Förföljelse och massmord av judar hade ägt rum i baltstaterna under 
den nazityska ockupationen, och en del balter hade varit delaktiga i 
Förintelsen.

Det fanns krigsförbrytare bland de soldater som skulle utlämnas. Men 
många var tonåringar som tvångsrekryterats till den tyska armén. I 
Stalins Sovjetunionen skulle de straffas hårt, kanske avrättas. Var det 
verkligen rimligt att tillmötesgå Sovjetunionens begäran om att de 
baltiska soldaterna skulle överlämnas? När regeringens beslut 
offentliggjordes blev många svenskar upprörda. 
Protestdemonstrationer ordnades över hela landet.



De som skulle utvisas hungerstrejkade. Sju män begick självmord i de 
svenska interneringslägren. Andra stympade sig i desperation genom 
att hugga av fingrar. En man högg sig själv med en penna i ögat.

Tre av de utlämnade balterna avrättades i Sovjetunionen för 
krigsförbrytelser. Andra sattes i fångläger.

48 år efter baltutlämningen, 1994, bad den svenska regeringen och 
kung Carl XVI Gustaf officiellt de utlämnade soldaterna om ursäkt. 
Beslutet var felaktigt, sa dåvarande utrikesminister Margareta af 
Ugglas (M).

Bräckliga, överlastade båtar. Hopp om frihet från förtryck. 
Desperata flyktingar som dör på havet. Flera talare under 
minnesceremonin drar paralleller mellan Östersjön 1944 och Medel
havet 2014.

Gotlands biskop Sven Bernhard Fast citerar profeten Jesaja om att 
stilla flyktingars törst och sedan Stig Dagerman: ”Fågeln väljer 
flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här”.

Regionstyrelseordförande Åke Svensson säger att Gotland ska vara 
”en öppen ö med öppna sinnen”.

– När ester och letter flydde 1944 sa inte alla gotlänningar: ”Kom!” En 
del sa: ”Vi vill inte ha er här!” Då kom det tiotusen. I dag säger 
somliga: Hundra flyktingar till Gotland – vi har inte plats.

Efter ceremonin blir det goda smörgåsar, kaffe och vin. Sorlet tilltar. 
Visby vokalensemble uppträder och sjunger ”Så länge skutan kan gå”.

Så länge skutan kan gå

Så länge hjärtat kan slå

Så länge solen den glittrar på böljorna blå

Om blott en dag eller två

Så håll till godo ändå

För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få

Peteris Jansons petar i sin landgång och lyssnar. Det är vackra ord, 
tänker han. Ändå känner han sig ledsen och beklämd. 
Minnesceremonin är fin, men för Peteris känns det som teater. Sången, 
skratten och högtidstalen korresponderar dåligt med hans egna minnen 
från andra världskriget och från flykten.

Han tänker på alla apatiska människor som åkte i hans båtar den där 
hösten 1944: barn, vuxna, gamla. De hade lämnat allt bakom sig. 
Berövats sitt hemland.

– De hade ett val: att skickas till Sibirien eller fly. Och jag, om jag 
hade stannat: jag hade fått skjuta andra människor. Då vid krigets slut 
kunde det vara 14-åriga barnsoldater.

Han tänker på den unga kvinnan som under en flyktingresa fick panik 
– ”hon blev sjötokig” för att använda Peteris ord.



– Jäntan ville hoppa i vattnet i mörkret, hon var alldeles ifrån sig. Vad 
gör man då?

Vad gjorde du?

– Jag slog ner henne. Jag hade inget annat val. Annars hade hon hoppat 
i och dött.

Efter ceremonin kör Peteris Jansons och Inga Jansons till sitt hem i 
Rute, norr om Slite. Under många år bodde de i Stockholm, där Peteris 
arbetade som kontorschef på industrijätten Honeywell.

På äldre dagar flyttade de tillbaka till Gotland – ön där de träffades 
under andra världskriget, när Inga arbetade för Kristidsnämnden och 
Peteris gjorde sina hemliga resor.

När de går till sängs på kvällen efter ceremonin lyckas Peteris Jansons 
inte somna. Det blir ofta så efter sådana här minneshögtider, berättar 
han på telefon några dagar senare.

– Jag ligger vaken och tänker på hur det var. Hur människor hade det.

Peteris Jansons talar om Hitler och Stalin. För yngre människor är de 
bara namn i historieböckerna, menar han. Skräcken de spred har blivit 
abstrakt, overklig.

– Ingen kan längre föreställa sig hur Hitler och Stalin var. Men för mig 
är de verkliga. Det var dem jag flydde ifrån.

Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se

Fakta. Baltikum

1940 ockuperade Sovjetunionen Estland, Lettland och Litauen. De 
självständiga nationerna förvandlades till sovjetrepubliker och 
tiotusentals balter deporterades till Sibirien.

1941 ockuperades länderna av Nazi-Tyskland. Först hälsades de tyska 
trupperna som befriare av många balter – men snart blev det tydligt att 
förtrycket skulle fortsätta. Nazisterna buntade ihop de baltiska 
länderna i enheten Reichskommissariat Ostland. Hitlers mål var att 
utrota den judiska befolkningen där. Den etniska befolkningen i 
området skulle fördrivas eller förtyskas. Över en miljon judar 
mördades i Reichskommissariat Ostland.

1944 återerövrade Sovjetunionen Estland, Lettland och Litauen. 
Båtflyktingar hade börjat komma till Sverige redan under det tyska 
styret. Nu, när Stalins trupper intog landet, började den verkliga 
massflykten.

32 000 ester flydde till Sverige under andra världskriget.

5 000 letter flydde hit. Peteris Jansons, som porträtteras i reportaget, 
hämtade 2 000 av dem.

500 litauer flydde till Sverige. Många letter och litauer försökte – i 
stället för att ta sig till Sverige – fly undan Stalins trupper via 
Tyskland.”
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DN 18 nov 2014:
”Tidigare moderater är basen i SD:s nya 
väljarkår”

“Ny undersökning. Bilden av Sverigedemokraternas väljare 
stämmer inte längre. I valet 2014 kom majoriteten av de nya SD-
rösterna från tidigare moderater. Det innebär en stor utmaning 
för de etablerade borgerliga partierna, skriver Adam Cwejman, 
Timbro, och Peter Santesson, Demoskop.

Riksdagsvalet 2014 blev på många sätt ett misslyckande för de 
etablerade partierna på båda sidor om blockgränsen. Moderaterna 
gjorde mycket stora väljarförluster och Socialdemokraterna 
misslyckades med sin föresats att hämta in katastrofsiffrorna från valet 
2010. Valets enda egentliga framgång gjordes av 
Sverigedemokraterna. Så långt tycks analyserna i offentligheten vara 
eniga. Men varför gick så många väljare över till Sverigedemokraterna 
i riksdagsvalet?

Vi ville undersöka vilka SD:s nya väljare är och hur de motiverar sitt 
nya partival. Nyckeln till att förstå Sverigedemokraternas snabba 
tillväxt är att de nya SD-väljarna på flera sätt skiljer sig från de 
tidigare. Därför har Demoskop har på uppdrag av Timbro genomfört 
en undersökning av vilka grupper som röstade på 
Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och vad som låg bakom deras 
beslut. Undersökningen visar att Sverigedemokraterna i och med 
riksdagsvalet 2014 är på väg att skifta väljarbas. Den nya bilden av 
Sverigedemokraternas väljare gör det lättare att förstå partiets tillväxt, 
och visar samtidigt på det problem som i synnerhet Moderaterna står 
inför.

Den traditionella SD-väljaren har beskrivits som en yngre, lågutbildad 

man med skral inkomst och svag arbetsmarknadsförankring som bor i 
en småstad eller på landsbygden. Även i dag ser man, med undantag 
för åldersfaktorn, fortfarande en överrepresentation av 
sverigedemokratiska partisympatier i dessa grupper. Men dessa väljare 
utgör däremot inte basen i den dramatiska ökning som SD gjorde 
under valet 2014. De nytillkomna väljarna ser annorlunda ut.

Bland de nya väljarna är inte den yngre mannen med låg inkomst 
typisk. Könsfördelningen är något jämnare och åldersspannet 45–64 är 
betydligt vanligare. De nya SD-väljarna är i mycket större utsträckning 
personer som är medelinkomsttagare. Och framför allt: det är tidigare 
moderatväljare, inte socialdemokrater, som utgör stommen i SD:s nya 
väljarbas. I undersökningen var nettoflödet till SD större från 
moderaterna än alla andra partier sammantaget.

De nya SD-väljarna som tillkom valet 2014 ligger till höger om de 
gamla SD-väljarna. Medan SD:s väljarbas från 2010 placerar sig något 
till höger om mitten är de nya väljarna ideologiskt positionerade på 
samma plats som resten av alliansen. En sannolik tolkning är att SD:s 
ursprungliga väljarbas utgjordes av tidigare S-väljare samt de som 
tidigare inte alls röstat.

Högerpopulistiska partier brukar i regel söka sitt stöd bland den delen 
av befolkningen som titulerar sig själva som nationalister. Så är även 
fallet med SD. Medan det i befolkningen som helhet enbart är cirka 5 
procent som betecknar sig som nationalister, beskriver närmare hälften 
av Sverigedemokraternas tidigare väljare sin ideologiska hemvist på 
detta sätt. Här ligger bilden i linje med generella europeiska 
väljarmönster. Om nationalistiska eller högerpopulistiska partier ska 
växa sig större än 4–8 procent krävs att de tar väljare från antingen 
vänster- eller högerblocket. Detta kräver i sin tur att de kanaliserar 
väljarpreferenser eller att ett dominerande höger- eller vänsterparti gör 
ett dåligt val.



För allianspartierna borde det därför vara mycket oroväckande att 13 
procent av SD-väljarna betecknar sig som liberaler, 12 procent som 
socialliberaler och 28 procent som konservativa. Något fler kallar sig 
för nationalister men dessa tre beteckningar omfattar ändå drygt 
hälften av alla väljare som röstade på SD i valet 2014 och utgör ett 
betydande inslag bland de nyvunna väljarna. Av de väljare som 2010 
röstade på M men som i valet 2014 röstade på SD betecknar sig över 
40 procent som konservativa. Detta vittnar om hur Moderaterna 
misslyckats med att locka konservativa väljare som nu söker sig till 
Sverigedemokraterna.

Den tillväxt som SD har i nuläget sker i huvudsak med hjälp av väljare 
som betecknar sig som borgerliga väljare, har en borgerlig ideologisk 
orientering och som traditionellt har röstat på främst Moderaterna. 
Detta kan jämföras med andelen som betecknar sig som 
socialdemokrater inom SD vilket är strax under tio procentenheter. 
Inför framtiden är det även värt att komma ihåg att nästan hälften av 
de väljare som i valet lutade åt SD men röstade på något annat parti 
beskriver sig själva som konservativa. Det europeiska mönstret 
avspeglas således även i Sverige. Om högerpopulister ska växa har de 
potential att främst göra det på stora högerpartiers bekostnad.

Men vilka skäl angav de nya SD-väljarna för att rösta på SD i valet 
2014? Över 80 procent av de före detta alliansväljarna angav 
integration- och invandringsfrågan som det främsta skälet. Lag och 
ordning angavs även som ett viktigt skäl för partival bland både 
befintliga som gamla SD-väljare. Samtidigt utmärker sig de gamla M-
väljare som nu gick till SD genom att uttrycka relativt svala känslor 
för sitt partival. I genomsnitt tycker de sämre om det parti de röstat på 
(SD) än deras näst bästa alternativ. Rösten framstår därvidlag mer som 
en motvillig signalröst än som en ny politisk hemvist. SD lockar 
väljare som vill lägga en proteströst eller de som lockas av 
invandringspolitiken. Det finns mycket lite som tyder på att den 
ideologiska omprofileringen som SD har gjort till socialkonservatism 

skulle spela någon större roll för dessa väljare.

Vi ser även att väljare som lutade åt SD i riksdagsvalet prioriterar 
politikområdena invandring, integration, lag och ordning samt 
försvarspolitiken. Den potential SD har att ytterligare få tillökning att 
väljare således sker på bekostnad av det borgerliga blocket och i 
synnerhet från Moderaterna. Moderaternas rörelse mot mitten har, av 
utfallet i valet att döma, resulterat i att väljare längre ut till höger ser 
sig om efter alternativ. När partiet nu ska utse en ny partiledare efter 
Fredrik Reinfeldt är detta en knäckfråga. Kan man, och vill man ens, 
locka tillbaka de väljare som i senaste valet gick till SD?

Bilden av den sverigedemokratiska väljaren som en yngre outbildad 
man från landsbygden stämmer dåligt. Sverigedemokraterna har 
lyckats ta sig in bland äldre socialt etablerade väljare. Den här 
utvecklingen kan beskrivas som epokgörande i svensk politik. Att ett 
högerpopulistiskt parti inte bara etablerat sig stadigt i riksdagen utan 
även tar stora andelar borgerligt sinnade väljare är en stor utmaning för 
de etablerade partierna.

Adam Cwejman, Projektledare, Timbro Peter Santesson, Chef 
För Opinionsanalys, Demoskop

I korthet. Demoskops undersökning

I undersökningen intervjuades 3 888 svenskar ur den röstberättigade 
allmänheten i en slumpmässigt rekryterad internetpanel.

Resultatet är vägt på kön, ålder och partisympati. Undersökningen 
gjordes mellan 16 och 24 september 2014. “



DN 18 nov 2014:

“Risk för jäv när språktest granskas i 
Nederländerna

Migrationsverket ska låta granska de språkanalyser som 
kritiserats för att vara felaktiga. Granskningen ska göras av 
nederländska migrationsverket – som själv varit kund hos det 
utpekade företaget Sprakab.

– Men vi ska också låta någon utomstående göra en helhetsgranskning 
av hur språkanalysföretagen arbetar och hur vi använder oss av 
analyserna, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Den granskningen ska också omfatta de fall med en språkanalytiker 
hos Sprakab som ska ha ljugit om sina meriter och som nyligen 
aktualiserades av ”Uppdrag Granskning” i SVT.

– Vi vill ha en opartisk värdering av de uppgifter som kommit fram, 
säger Fredrik Beijer.

2012 visade DN hur migrationsdomstolen i Malmö gång på gång 
underkänt kvaliteten och värderingen av språkanalyser sedan en tolk, 
av en slump, börjat ifrågasätta dem. Därefter har domstolen beviljat 
uppehållstillstånd för asylsökande som tidigare först fått nej av 
Migrationsverket.

Samma sak har skett vid domstolen i Göteborg som dock valt att 
skicka tillbaka ärendena till Migrationsverket. Språkanalyserna har 

sedan 2010 framför allt utförts av företaget Sprakab som har fått kritik 
vid flera tillfällen.

I Storbritannien har kvaliteten på Sprakabs arbete varit en fråga för 
rättsväsendet i flera år. I maj i år kom ett avgörande från 
Storbritanniens högsta domstol, som levererade skarp kritik mot 
användandet av företagets språkanalyser. Domstolen ansåg också att 
Sprakabs experter kommit med utlåtanden om de asylsökandes 
trovärdighet som varit ”fullständigt opassande”. Bland annat ska man 
ha sagt att en av de asylsökande är ”åter inövad för det här tillfället”. 
De brittiska myndigheterna har sedan augusti i tysthet börjat avveckla 
kontakterna med Sprakab, uppger Independent.

Förra året lät Migrationsverket sin nederländska motsvarighet, INS, 
granska språkanalyserna. Den analysen slog fast att ”kvaliteten på de 
somaliska språkanalyser som Migrationsverket låter göra får anses 
vara god”. Men den som valde ut vilka analyser som skulle undersökas 
var Sprakab. Och granskaren, INS, har själv anlitat Sprakab, visar 
DN:s granskning.

– Anmärkningsvärt för att inte säga partiskt och jävigt, säger Byron 
Törnström, jurist som arbetar med flyktingärenden, som också tycker 
att det låter märkligt att Sprakab självt fått välja ut vilka tio analyser 
som ska genomlysas.

– ”Slumpvis”, hur väljer man ut något slumpvis? Och varför fick de 
göra det?

”Uppdrag Granskning” avslöjade i förra veckan att anonyma språk
analytiker är med och avgör asylsökandes framtid. Detta trots att 



rapporterna de lämnar inte alltid stämmer. Migrationsverket ska nu 
åter kontrollera sina analyser, genom att ännu en gång skicka dem till 
nederländska INS.

– Det är möjligt att INS använt Sprakab. Men detta är en ganska 
begränsad bransch. Det finns nog inte någon som inte har någon 
relation till någon annan på det ena eller andra sättet, säger Fredrik 
Beijer.

Han anser att Migrationsverket inte kan utgå ifrån att nederländska 
myndigheter skulle vara så korrupta att bara för att de har affärsroller i 
andra situationer inte här skulle kunna göra en objektiv bedömning.

– Alternativet skulle vara att använda Sprakabs arga konkurrent i 
Sverige, men det är kanske inte heller så lyckat, säger Fredrik Beijer.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se

Fakta. Sprakab

Sprakab, Skandinavisk språkanalys AB, är en del av en 
företagskoncern som ägs av det schweiziska holdingbolaget Innovision 
international holding AG med adress i Zürich. Huvudägare är den till 
USA utflyttade svensken Bengt B:son Sjögren. DN “

DN 19 nov 2014: 

“Kyrkan är bättre än Bert

Ska Svenska kyrkan vara politisk? Ja, svarade biskop Åke Bonnier i en 
artikel på DN debatt i början av september. Som stöd anfördes en liten 
studie med några hundra svarande samt biskopens egen åsikt att det 
politiska beslutsfattandet alltför ofta ignorerar människovärdet. Han 
skrev att ”tron tvingar oss att vara en kraftfull röst i samhällsut-
vecklingen”.

Hans första exempel på kyrkans viktiga roll var klockringningarna vid 
nazistiska demonstrationer. Fint, även om det inte precis krävs 
profetiskt mod för att markera mot det nästan alla redan hatar.

Mångfald och miljö, är frågor som Bonnier vill att kyrkan lyfter, och 
han berömmer de diakoner som har kritiserat 
socialförsäkringssystemets brister. Också fint, men det handlar inte om 
något annat än åsikter som redan drivs av ett eller flera politiska 
partier.

Är detta att vara ”en kraftfull röst i samhällsutvecklingen”? Det 
påminner mer om att sjunga i kör.

Mot denna bakgrund var Expressens nyhet i söndags extra 
upplyftande: Svenska kyrkan överväger att öppna asylboenden. I 
morgon ska ärkebiskop Antje Jackelén träffa Migrationsverkets 
generaldirektör Anders Danielsson för att diskutera om och hur det kan 
bli möjligt.

mailto:staffan.kihlstrom@dn.se
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Kan man tänka sig en bättre huvudman? SvK är en stor organisation 
med många anställda och inte så få frivilliga. Där finns 
månghundraårig erfarenhet av att driva olika slags institutioner, stor 
beredskap att möta traumatiserade människor och på många håll ett 
djupt känt engagemang för flyktingar. Där finns också en kompetens 
att ordna meningsfulla aktiviteter. Vi vet att många asylsökande tar 
skada av den första tidens overksamhet.

Drivkraften skulle vara att omsätta kärleksbudskapet i praktiken – inte 
att inkassera så många miljoner som möjligt från en desperat 
myndighet samtidigt som sysslolösa asylsökande trängs ihop på allt 
mindre ytor.

Asylboenden i Svenska kyrkans regi skulle dessutom avlasta 
kommunerna, eftersom tryggare boenden minskar behovet av insatser 
från socialtjänsten. Och kommuninvånarna skulle slippa oroa sig för 
vad som händer på det uttjänta gamla hotellet som plötsligt 
omvandlats till ett underbemannat flyktingboende.

Så ja, utmana Bert Karlssons asylimperium med allt vad ni har. Det 
kanske inte är politik, men det är samhällsengagemang så det sprakar 
om det.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

DN 20 nov 2014: 

“SD-väljare ska inte tillåtas styra M

Fredrik Reinfeldt har varit mycket tydlig med sin hållning gällande 
invandring. Det var också hans väljare. 338 249 personer övergav i 
september det nymoderata skeppet. Många av dem gav Åkesson sin 
röst.

En opinionsundersökning som presenterades av Adam Cwejman, 
Timbro, och Peter Santesson, Demoskop, på DN Debatt i tisdags visar 
att ”det är tidigare moderatväljare som utgör stommen i SD:s nya 
väljarbas”. De visar även att ”nettoflödet till SD var större från M än 
alla andra partier sammantaget”.

I samma artikel ställs frågan om Moderaternas framtida inriktning: 
”Kan man, och vill man ens, locka tillbaka de väljare som i senaste 
valet gick till SD?”

Bakom frågetecknet ryms en diskussion som är större än både 
migrationspolitiken, M och SD, och som handlar om vad vi anser är 
demokratiskt valda partiers uppgift.

Är det att lyssna på väljarnas önskemål och se till att de blir 
verklighet? Delvis. Att få makt? I någon mån. Men det handlar också 
om att med ideologisk kompass ge svar på de sakpolitiska frågor som 
just nu är aktuella.

mailto:susanna.birgersson@dn.se
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Det är en konst att uppmärksamma att saker uppmärksammas för 
mycket. Men med det sagt: I stället för att diskutera partiernas 
agerande i relation till Sverigedemokraterna borde diskussionen ta 
avstamp i de problem i samhället som behöver lösas.

För Moderaternas del kan det betyda att man kommer fram till att 
invandringen ska minska eller öka. Men inte för att det är strategiskt i 
relation till Åkessons garde, utan för att det – sett med nymoderata 
ögon – är det rätta att göra givet situationen.

För anpassning är inte lösningen, och det gäller i båda riktningar. Att 
inte förändra invandringspolitiken av rädsla att sammankopplas med 
Sverigedemokraterna är lika problematiskt som att göra det bara för att 
glida med på Åkessons opinionsframgång. I båda fallen tillåts ett annat 
parti sätta agendan på bekostnad av den egna övertygelsen.

Utmaningen för kommande moderatledare är något så självklart som 
att skapa en politik som partiet självt tror på. Kanske lockar det SD-
väljare. Kanske inte. Men det är inte frågan.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 20 nov 2014: 
“M: Försvåra anhöriginvandring

Moderaterna vill skärpa kravet för anhöriginvandring. I en 
riksdagsmotion föreslår en grupp M-ledamöter att färre undantag ska 
göras från försörjningskrav. Men övriga allianspartierna är emot.
Reglerna för anhöriginvandring är en del av den migrationspolitiska 
uppgörelsen mellan de borgerliga och Miljöpartiet som även 
Socialdemokraterna nu anslutit sig till. I överenskommelsen ingår ett 
krav att den som kommit till Sverige ska klara sin egen försörjning 
innan anhöriga får komma hit.
Men det finns ett undantag för alla barn som ska återförenas med sina 
föräldrar. Det innebär att det bara är en procent som i praktiken 
omfattas av försörjningskravet.
Moderaterna har även tidigare ansett att undantagen är för många, men 
de tre mindre allianspartierna har under den borgerliga regeringstiden 
hållit emot. Nu går M fram på egen hand i en motion som bland annat 
är undertecknad av tidigare arbetsmarknadsminister Elisabeth 
Svantesson, nu vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.
– Vi ser att kravet inte haft någon effekt. Det är viktigt att det blir färre 
undantag, säger riksdagsledamoten Mikael Cederbratt (M), ledamot i 
socialförsäkringsutskottet.
M-ledamöterna vill att regeringen utreder frågan. Men vilka undantag 
som ska bort kan Mikael Cederbratt inte svara på.
Övriga allianspartier är kritiska.
– Det är ju till största delen barn det handlar om och där tycker inte 
heller Moderaterna att man ska skärpa kraven. Det blir bara 
symbolpolitik. Jag tror inte att vi ska börja tala om hur färre ska 
komma hit, utan i stället lösa de problem som vi har i kommunerna 
med bostäder och annat, säger Johanna Jönsson (C), migrations- och 
integrationspolitisk talesperson.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 27 nov 2014:

“ Identitetspolitiken bygger murar i Sverige

Våra föreställningar om gemenskap och främlingskap är inte huggna i 
sten. Vi firar i år att det var 25 år sedan Berlinmuren föll. En hel 
kontinent tog järnridån mellan öst och väst för given, innan 
Sovjetkommunismen imploderade och en ny föreställningsvärld växte 
fram. Numera är Prag och Krakow bitar i samma mentala Europakarta 
som Wien och Paris.

I den svenska debatten har vurmandet av nya mentala murar fått allt 
starkare fäste. Identitetspolitikens återkomst – eller som det numera 
kallas, rasifiering – handlar om att särbehandla människor på grund av 
kön, sexuell läggning, hudfärg, etnisk härkomst med mera. Till 
exempel skapades debattforumet Rummet, ”en separatistisk hemsida 
där endast rasifierade personer får höras”.

Det är bra att identitetspolitikens förespråkare engagerar sig i 
kampen mot rasism och att de synliggör upplevelser av maktlöshet och 
förtryck. Det problematiska är att man väljer en teoretisk modell som 
tvingar in alla människor i deras klassificering, som rasifierade eller 
icke-rasifierade. Det är en kollektivistisk människosyn som lämnar lite 
utrymme för individer och åsidosätter principen om att varje människa 
är unik och besitter ett eget värde utanför gruppen.

Judith Kiros skriver på DN Kultur att identitetspolitiken är en 
överlevnadsstrategi för vänstern (20/11). För många är 
identitetspolitiken också en inkomststrategi. Sverige genomförde 
under 1990- och 2000-talen en rad integrationsinsatser på 

identitetspolitikens premisser. I praktiken handlade det om politisk 
särbehandling för etniska organisationer där projektmedel betalades ut 
till diverse ”invandrarprojekt”.

Om vi accepterar identitetspolitiken och särbehandlingen riskerar vi att 
ge upp ambitionen om Sverige som ett gemensamt och inkluderande 
projekt. Hur har det blivit så att rasifieringsteorin tillåtits definiera 
motståndet mot rasism och SD dominera diskussionen om vad som 
håller Sverige samman?

En förklaring är att de etablerade partierna har kapitulerat inför såväl 
SD:s som identitetspolitikens grundtes om ovillkorade rättigheter. 
Enligt SD har etniska svenskar rätt till generell välfärd bara man 
slipper invandrare, medan identitetspolitiken bygger på att alla 
minoriteter automatiskt diskrimineras av majoritetssamhället och 
därför har rätt till särbehandling.

Kampen för jämställdhet kan inte vinnas genom att skuldbelägga alla 
män. Likaså kan inte kampen mot rasism vinnas genom att 
skuldbelägga ”vithetsnormen”. Det behövs en berättelse om Sverige 
som kan förena alla disparata människor i det här landet: en 
gemenskap som är inkluderande. Vi bör verka för ett samhälle där alla 
är med och bidrar, inte bara kräver rättigheter.

Ta den avgiftsfria skolan till exempel. Att våra barn ska lyckas i skolan 
är ingen rättighet som staten kan garantera. Vi som har förmånen att 
bli föräldrar i ett så generöst land som Sverige har faktiskt skyldigheter 
att se till att våra barn kommer i tid till skolan, sköter sig och gör 
läxorna.



Vi som lever i en demokrati, där vi får vara med och påverka vem 
som ska ha den politiska makten har en skyldighet att delta i de 
demokratiska processerna. Vi som har förmånen att leva i ett 
välfärdsland har en skyldighet att jobba och betala skatt. Vi som flyttar 
till Sverige från ett annat land har skyldighet att lära oss svenska, 
försörja oss själva och våra anhöriga.

Politiker måste sluta intala väljarna att livet i en välfärdsstat innebär en 
enda stor rättighetskatalog utan egna uppoffringar. Genom att vara 
tydliga med vilka skyldigheter och plikter som följer av att vara 
medborgare i Sverige återupprättas också värdet av rättigheterna. Det 
skapar också en inkluderande syn på vad Sverige är. Svensk är inte 
bara något man är tack vare generationer av norrländska 
skogshuggare. Det är också en gemenskap man kan tillhöra genom 
egna ansträngningar.

Identitetspolitiken är en återvändsgränd eftersom den vill låsa in 
människor i ett exkluderande klassificeringssystem. Vi ska sitta fast i 
våra små boxar där vi antingen diskriminerar eller diskrimineras. 
Välfärdsstatens grundare, som drömde om ett land av klassklättrare, 
tar sig för pannan.

Yoav Bartal “



* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
   Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

DN 27 okt 2014

“I tillsynens skugga

Förra sommaren presenterades betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 
2013:42). Planen var att få frågan om tillsyn avklarad i  god tid innan 
den nya polisorganisationen skulle sjösättas den 1 januari 2015. Så 
blir det emellertid inte. De nya polisbilarna kommer att få rulla fram 
till vårkanten innan det ens finns något förslag – än mindre lag – om 
vem som ska vaka över dem och hur.

Den ursprungliga utredningen (som kommenterades på DN:s ledarsida 
12/6 -13) mötte hård kritik bland remissorganen. I februari i år 
presenterades därför ett tilläggsdirektiv. Det nuvarande uppdraget är 
att utreda om det är lämpligt att låta granskningen av Kriminalvården 
också ingå. Samt att fundera över huruvida Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden (SIN) ska husera under samma 
tillsynsparaply eller inte. Därutöver klargjordes att utredningen är fri 
att på nytt överväga alla förslag i betänkandet.

Därmed måste man dra slutsatsen att kommittén har mandat att börja 
på ny kula. Och det kan sannerligen behövas.

Problemet med dagens organisation, och med det förslag som 
underkändes, är de många kockarna, de svävande menyerna och 
bristen på starka kryddor. Tillsynsansvaret delas av många. Ibland är 
ansvaret överlappande, ibland uppstår luckor. Förutom SIN, finns JO 
och JK. Därutöver har vi den särskilda åklagarkammaren, som utreder 
brott som begås av poliser. Datainspektionen och Arbetsmiljöverket 
räknas också till de externa aktörer som utövar tillsyn. Rikspolis-
styrelsen blir i den nya organisationen toppen på polispyramiden och 



kan därmed ännu sämre än tidigare fullgöra sitt tillsynsansvar. Hur 
polisen kommer att ”tillsyna” sig själv är ännu höljt i  dunkel.

JO och JK kan uttala kritik. Grövre artilleri än så har inte dessa 
ämbetet som prövar tunga frågor om bland annat myndighetsmissbruk 
och grundlagsbrott. Arbetsmiljöverket, däremot, kan drämma till med 
vite för att en anställd inte kallats till ett möte.

Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet ägnade i 
torsdags en halv dag åt tillsynsfrågan. JO, JK, SIN, den särskilda 
åklagarkammaren samt forskare fanns på plats. Efter fem timmar av 
föreläsningar och debatt saknades fortfarande en samsyn kring hur 
tillsynen bör utformas. Att det finns ett värde i att granskningen är 
fristående, eller i alla fall extern, var den minsta gemensamma 
nämnare som gick att vaska fram.

Det är också den enda hållbara utgångspunkten. Men inte heller den är 
oproblematisk. Man kan tänka sig att ju friare en granskning är, desto 
mer verksamhetsfrånvänd blir den. Det finns ett värde i att den som 
granskar polisen också förstår polisverksamhet. Vi riskerar att få ett 
paragrafvrängande där detaljerna i stället för helheten är det som 
hamnar under lupp.

Som exempel kan nämnas de senare årens många dödsskjutningar som 
regelmässigt prövats juridiskt. Och där slutsatsen blivit att inga fel har 
begåtts.Den fråga som också borde ställas, om det kanske är så att 
polisen själv genom sina rutiner bidrar till att trappa upp våldet, blir 
så gott som aldrig föremål för någon form av reell granskning. Men 
det innebär näppeligen att frågan inte ställs. För kvar finns en 
allmänhet som genom traditionella och sociala medier ifrågasätter det 
rimliga i  att psykiskt sjuka människor – som inte begått något brott – 

skjuts till döds.

Med det är ett rop i öknen. Svaret från polismyndighetens sida brukar 
vara att rutinerna följts och ingen gjort något fel. Slutsatsen, att det 
kanske är dags att fundera över rutinerna, tycks ingen offentlig 
företrädare eller tillsynsansvarig komma fram till. Konstaterandet att 
lagen inte överträtts sätter punkt för all vidare prövning. Det är en av 
orsakerna till att polisen inte utvecklas.

Systemnivån är viktig. Men det är också den enskildes upplevelse av 
myndighetsvåld. Enskilda händelser är vanligtvis också en del av ett 
större mönster.

Detta resonemang innebär givetvis inte att alla dödsskjutningar varit 
klandervärda eller fel. Men det visar att det finns ett besvärligt glapp 
mellan de frågor som ställs av medborgarna och de svar vi får.

Legitimiteten för såväl polisens våldsanvändning som allt annat den 
gör skulle gynnas av en både vidare och mer djuplodande granskning. 
Om man sedan kallar det tillsyn, revision eller något annat är mindre 
viktigt.

DN 27/10 2014 “
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“Experterna är eniga: Resorna är fel

DN kan i dag avslöja att Kronofogden i Stockholm i fjorton år 
har arrangerat festresor och konferenser tillsammans med landets 
främsta konkursförvaltare – vars arvoden de har statens uppdrag 
att granska.– Det är som att Skatteverket skulle åka på kryssning 
med riskkapitalisterna och sedan komma hem och klubba igenom 
deras skatteupplägg och räntesnurror, säger en erfaren jurist.

Varje år betalas arvoden på mellan 600 och 800 miljoner kronor ut till 
Sveriges konkursförvaltare. Förra året hamnade drygt 123 miljoner på 
skattebetalarnas nota då konkursbonas tillgångar inte räckte till, visar 
siffror från Domstolsverket.

Konkursförvaltarnas fakturor lämnas in till tingsrätten men ska först 
genomgå en kritisk granskning av tillsynsenheten på Kronofogde

myndigheten. Deras uppdrag är att se över handläggningen av 
konkurser och avgöra om förvaltarens arvode är skäligt. Totalt 
granskas ungefär 8 000 ärenden varje år. Förra året ansågs 3 procent av 
arvodena för höga, enligt årsredovisningen.

Statliga tjänstemän ska vara objektiva och opartiska i sin utövning. 
Men en genomgång av relationerna mellan Kronofogdemyndighetens 
tillsynsenhet och konkursförvaltarna visar att parterna har mycket täta 
band.

DN kan i dag avslöja hur tillsynsenheten i Stockholm varje år arran
gerar en ”sammankomst” för sina tjänstemän och dem de har i 
uppdrag att granska – konkursförvaltarna.

Sammankomsterna innebär att över hundra representanter från 
konkursförvaltarbyråerna och Kronofogdemyndigheten träffas och 
bland annat åker på kryssningar till Åbo och Mariehamn tillsammans. 
Vissa år har de bokat in sig på stora konferensanläggningar, 
exempelvis Djurönäset i Stockholms skärgård. Traditionen sträcker sig 
14 år tillbaka i tiden.

En genomgång av tillsynsenhetens kvittoredovisning visar bland 
annat att evenemangen inkluderat ”öppen bar” på en del av resorna. 
Middagar med öl och vin har också varit ett genomgående inslag.

– Upplägget brukar vara en seriös seminariedel på dagen som sedan 
följs upp med en frikostig middag och vin. Lite senare på kvällen 
brukar sjöslaget bryta ut. Då sitter kolleger och tävlar om att bjuda 
tjänstemännen på alkohol och efteråt snackas det alltid om vem som 
har dansat med vem på myndigheten. Har man varit på en 
Finlandskryssning kan man nog tycka att det är en märklig inramning 
för relationen mellan statlig tillsyn och privata aktörer, säger en 
erfaren jurist på en av Stockholms största konkursförvaltarbyråer som 
varit med på resorna vid flera tillfällen.

Kronofogden har agerat resebyrå i alla år fram till maj 2014 då de 
anlitade en extern arrangör för sin konferens på World Trade Center i 
Stockholm.Anmälningsavgiften har varierat över åren men ligger på 
mellan 1 500 och drygt 3 000 kronor per person och betalas av den 
anställdes arbetsgivare. Flera tjänstemän på Kronofogden påpekar att 



resornas syfte hela tiden har handlat om fortbildning. Men i en 
programbeskrivning skriver tillsynsenheten att kryssningen ska ge 
”tillfälle till en angenäm och förtroendeskapande samvaro”.

En konkursförvaltare som inte vill säga sitt namn bekräftar bilden:– 
Det är så klart viktigt för oss att ha en personlig relation till 
tjänstemännen. Det underlättar kontakterna när man vill att arvodet ska 
gå igenom utan tjafs. Det ironiska med det här är att många 
konkursförvaltare föraktar TSM (tillsynsenheten, reds anm.). De kan 
ägna hur mycket tid som helst åt att prata om vilka inkompetenta 
människor de här personerna är och sedan festar man ihop, säger han.

Flera oberoende experter DN talat med anser att Kronofogdens 
kryssningar och middagar strider mot all form av opartiskhet och 
objektivitet.

– Man ska inte ens försätta sig i en situation där man skulle kunna 
påverkas. Redan när man dricker alkohol tillsammans och övernattar 
tillsammans har man passerat gränsen för vad som är måttfullt och 
transparent. Det är en förtroendefråga, säger Helena Sundén, 
generalsekreterare på Institutet mot mutor.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
anser inte att allmänheten kan lita på att tillsynsenheten gör sitt jobb.

– Nej, inte det jobb vi tänker att de ska göra och som de själva säkert 
tänker att de gör. Det som är det farliga med ”high level corruption” är 
att det ofta blir ”normalt”. De inblandade ser inte detta utifrån längre, 
de ser inte klart, och det är på sikt förödande.

En anonym tjänsteman på tillsynsenheten förklarar att konferenserna 
är en tradition och ingår i en kultur som funnits länge utan att 
ifrågasättas.

Ola Törnqvist arbetar på Kronofogden och har arrangerat flera av 
resorna på enhetens uppdrag. Han anser inte att upplägget är 
problematiskt.– Vi utbyter erfarenheter och diskuterar gemensamma 
frågor, kan man säga. Sen ska vi väl kanske inte lära känna varandra, 
men träffas i alla fall. Grunden är kompetenshöjning. Sen är det ju 
middag och sådant också. Det har inte varit så märkvärdiga 
tillställningar. Något år var vi på den största båten, då blev vi väldigt 
utspridda.

Ingrid Arnesdotter är professor emeritus i affärsrätt vid Linköpings 
universitet och hon ifrågasätter nödvändigheten i att umgås över 
middagar över huvud taget.

– Det är djupt olämpligt att den som ska granska en verksamhet umgås 
så pass nära med den som ska granskas, det är min personliga 
uppfattning. Jag skulle själv inte vilja försätta mig i den situationen, 
säger hon.

DN:s källor oroas även över rättssäkerheten för de privatpersoner eller 
de bolag som vill framföra klagomål på en konkursförvaltare. De har 
bara en instans att vända sig till – tillsynsenheten.

– Om man har synpunkter på hur en konkursförvaltare arbetar är man i 
princip helt rättslös när tjänstemännen har så nära relationer med 
konkursförvaltarna så att de till och med har konferenser och dricker 
vin ihop, säger en källa.



Josefin Sköld josefin.skold@dn.se

Röster om avslöjandet

Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor:– 
Oavsett om varje part betalar för sig är detta något som allmänheten 
definitivt kan ifrågasätta. Man måste komma ihåg att tjänstemän ska 
vara objektiva och opartiska. Om det finns en risk att objektiviteten 
kan påverkas, så ska man avstå från att medverka över huvud taget.– 
Myndigheter måste fråga sig hur det ser ut i allmänhetens ögon om det 
nu är så att personer från myndigheten åker och umgås med dem man 
ska granska. De skulle ju aldrig göra samma sak om det var någon ur 
allmänheten de skulle granska. Konkursförvaltarna behandlas på ett 
annat sätt, och det ska de inte. Alla myndigheter borde fundera över 
hur de ska göra för att inte hamna i en position där deras objektivitet 
kan ifrågasättas.

Erik Blennberger, professor i etik vid Ersta Sköndal högskola:– 
Jag är väldigt överraskad över att man har den här typen av sociala 
sammankomster som naturligtvis äventyrar opartiskheten i 
bedömningen. Det här framstår som fullkomligt orimligt. Det kan 
finnas anledning att träffas för informationsutbyten, men att ha 
sammankomster på det här sättet är mycket uppseendeväckande.

Ingrid Arnesdotter, professor emeritus i affärsrätt vid Linköpings 
universitet:– Rakt upp och ned kan jag inte se varför det skulle vara 
nödvändigt att ha konferenser ihop på det här sättet. Det de behöver 
resonera om borde de kunna resonera om inom ramen för den normala 
verksamheten.

Gunnar Stetler, överåklagare vid Riksenheten mot korruption:– 
Jag kan inte uttala mig om den här frågan, eftersom det eventuellt kan 
vara något för oss att granska.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs 
universitet:– Nätverkandet sker vid middagar, i baren, i fikapauserna. 
Det är den klassiska och mest typiska formen av korruption som finns i 
Sverige i dag, ”high level corruption” brukar vi kalla det. Det består 
inte av att man byter pengar med varandra, men det genererar nätverk 
som gör att man har svårare att se kritiskt på varandra just på grund av 
vänskapsbanden. Det här är den farliga korruptionen.– Korruption går 
hand i hand med dumhet och inkompetens. Det vill säga att man inte 
väljer utifrån ett kvalitetsperspektiv när man granskar, utan man gör 
det utifrån andra perspektiv som vänskapsband. Det leder till en 
enögdhet som i sin tur leder till kvalitetsförsämringar och bidrar till att 
sänka tilliten till systemet.

Fakta.Steg för steg – så går processen till

1. Ett bolag eller person som inte kan betala sina skulder kan 
försättas i konkurs. Företaget, eller någon som har en fordran på 
företaget, lämnar då in en ansökan om konkurs till tingsrätten.

2. Tingsrätten utser sedan en konkursförvaltare som tar över 
ledningen av företaget och förvaltar egendomen.

3. Kostnaderna för konkursen tas först ur konkursboet. När 
tillgångarna inte räcker till går staten in och betalar.

4. Hela processen ska granskas av Kronofogdemyndighetens 
tillsynsenhet som finns på sju platser i landet. Handläggarnas uppgift 
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är att granska konkursförvaltarna och deras hantering av konkursen. 
Tjänstemännen på Kronofogdens tillsynsenhet har inte rätt att 
bestämma hur konkursförvaltaren ska agera, däremot kan 
tillsynsenheten, om det finns invändningar mot hur ett visst ärende 
handläggs, yrka en nedsättning av arvodet eller i vissa fall begära att 
förvaltaren entledigas – det vill säga fråntas uppdraget.

DN granskar. Så tipsar du DN1. På tjänsten ”DN granskar” kan du 
tipsa oss om missförhållanden och lämna information som kan vara 
känslig. Adressen är dngranskar.dn.se. DN skyddar sina källor.

2. Tjänsten är uppbyggd för att ge dig som tipsare största möjliga 
säkerhet. Därför krypteras ditt tips.

3. Du får vara anonym. Granskande reportrar tar hand om tipset. “

DN 27 okt 2014

”Middagen är ett sätt att runda av”
“Det är inte fel av myndigheten att åka på kryssning och äta 
vinmiddagar med de granskade konkursförvaltarna.Det anser 
verksamhetschefen Lena Bäcker på Kronofogdens tillsynsenhet.– Vi är 
noga med vår roll som oberoende, säger hon.

Kryssningarna och konferenserna har arrangerats av Kronofogdens 
tillsynsenhet i 14 år. Sammankomsterna kallas DKT, som står för 
domstolar, konkursförvaltare och tillsynsenheter. Upplägget ifrågasätts 
av flera av varandra oberoende experter. Men Lena Bäcker, 
verksamhetschef för tillsynsenheten, håller inte med.

– För oss är det viktigt att betona att konkurstillsynen är oberoende, 
det är grunden i vårt arbete. Vi ska bedriva konkurstillsynen 
rättssäkert, effektivt och arbetet ska också ge god utdelning till 
borgenärerna. Syftet är att man ska kunna ha ett erfarenhetsutbyte, 
prata om nyheter på konkursområdet och öka kvaliteten.

Har ni någon gång reflekterat över lämpligheten i detta?– Ja, men 
programmen är väldigt seriösa. Vi följer också de riktlinjer 
myndigheten har när det gäller vin och påfyllning. Vi går inte utanför 
ramarna där heller. Sen att umgås privat ... då jobbar vi hela tiden med 
att vara tydliga med att vi är oberoende vem vi än möter. Vi har hela 
tiden ”tillsyns-approachen”.

Ni sitter ändå och dricker vin med dem ni har statens uppdrag att 
granska. Är det att vara opartisk och oberoende?– Om man är 
medveten om sin roll, ja. Och om man håller den.



Du har inte deltagit i någon sammankomst än. Vet du att alla gör 
det?– Vi jobbar mycket med att säkerställa det.

Men hur vet du att alla agerar professionellt?– Ja, det vi gör är att 
försöka säkerställa det.

Hur då?– Vi pratar väldigt mycket om det. Om våra riktlinjer, om 
policyn.

Experterna menar att myndigheter inte bör sätta sig i en situation 
där oberoendet kan ifrågasättas.– Jag kan inte kommentera vad de 
säger. Vi arbetar, som jag har sagt, med att vara oberoende och vara 
tydliga med det. Vi vet vilken roll vi har.

Varför är det så viktigt med vinmiddagar och att åka på kryssning 
med dem ni har i uppdrag att granska?– Jag har bara varit chef i tre 
år och då har det inte varit några kryssningar.

Jo, 2012. 

Viking Line, Cinderella. Men varför är det viktigt?– Som jag säger, 
det har varit en helhet i de här programmen och middagen har varit 
som en avslutning, ett sätt att runda av. De sista åren har man åkt hem 
efteråt.

Hur tror du att allmänheten ser på det här?– Återigen, det här 
handlar om kompetensutveckling där vi också diskuterar hur vi ska 
göra saker mer rättssäkert. Vi har till exempel infört ett nytt 
datasystem och det har vi ju kunnat berätta om.

Måste ni åka på kryssning för det?– Frågan är hur de ska få reda på 
det annars. Vi har ju ingen nyhetstidning eller sådana saker.

Ser du någon anledning att vara självkritisk i det här?– Jag tror att 
det är viktigt att vi myndigheter blir granskade. Men i det här fallet är 
sammankomsterna en viktig del för verksamheten. Vi känner att vi blir 
bättre av att vara med på det här.

Kommer ni att fortsätta med de här kryssningarna och 
middagarna?– Vi tittar alltid på vad vi kan göra bättre och hur saker 
och ting uppfattas.

Anne Ramberg, ordförande för Advokatsamfundet som företräder 
merparten av konkursförvaltarna, anser att konferensresorna är 
godtagbara.– Rent principiellt tycker jag att det är värdefullt om 
konkursförvaltare, domstolar och tillsynsenhet kan ha konferenser 
ihop. Det finns en rad frågor som är gemensamma som kan behöva 
diskuteras. Det är positivt. Det viktiga är att det inte sker i smyg. Om 
var och en betalar för sin middag med vin finner jag att det hela är 
godtagbart, säger hon

.Josefin Sköldjosefin.skold@dn.se “
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“Dags att rita om kartan

Det är förstås hur lätt som helst att sitta på en tidningsredaktion och 
skriva indignerade kommentarer om att Sverige håller minderåriga 
(barn!) häktade. Med restriktioner dessutom. Under år 2013 var det 
119 stycken 15–17-åringar som tvingades skaka häktesgaller. 97 av 
dem med de restriktioner som i sin fulla form – vilket inte alla har – 
innebär i det närmaste total isolering. Av dem var det 37 som fick finna 
sig i dessa inskränkningar under en månad eller mer. Om man räknar 
in det efterföljande åldersspannet, 18–20-åringarna, blir antalet nästan 
det tiodubbla, enligt en sammanställning gjord av 
Åklagarmyndigheten.Samtidigt kan man gissa att de 37 mest 
”hårdhänt” häktade ungdomarna inte precis utgörs av en samling 
förstagångssnattare. Restriktioner kan precis som häktning vara en 
förutsättning för att kunna skipa rättvisa i slutändan. Men just för att 
det är nödvändigt måste vi erkänna vilket tortyrinstrument det faktiskt 
är. Varje restriktion, särskilt mot unga, måste därför vägas på guldvåg.

Efter återkommande internationell kritik verkar Kriminalvården nu 
ha kommit till skott. Ekot rapporterar om ett projekt som syftar till att 
ge häktade under 21 år ”mellanmänsklig kontakt” minst två timmar 
om dagen. Ett steg i rätt riktning, enligt nuvarande karta. Men bättre 
vore att rita om den.

I många länder kan rättsligt giltiga förhör hållas under 
förundersökningen. Om det inte finns någon fara för flykt eller återfall 
i brottslighet kan den misstänkta därför invänta rättegången hemma. I 
Sverige har vi en modell där misstänkta kan tiga eller ändra sin 
berättelse hur många gånger som helst – allteftersom de får höra eller 

läsa i tidningarna vad andra har sagt. Det enda rätten dömer på är vad 
som sägs i domstolen. Puts, väck, borta är allt som personen har 
berättat tidigare. Många domare sätter till och med en ära i att inte ha 
läst förundersökningen, för att komma ”blanka” till 
huvudförhandlingen.

Systemet är obegripligt och – sett till konsekvenserna i form av långa 
häktningstider – omänskligt. Den tråden borde lagstiftaren ta tag i. Till 
dess får man vara glad åt de två timmarna. Och beklaga de 22 
kvarvarande.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “
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“Festerna anmäls efter avslöjandet

Både finansminister Magdalena Andersson och justitiekansler 
Anna Skarhed kritiserar Kronofogdens festresor tillsammans med 
konkursförvaltarna. Nu överväger JO och Riksenheten mot 
korruption att utreda kryssningstraditionen.– Objektiviteten ska 
inte kunna ifrågasättas, säger Anna Skarhed.

Varje år betalar staten arvoden på över hundra miljoner kronor till 
landets konkursförvaltare. Fakturorna ska granskas av Kronofogdens 
tillsynsenhet och i går väckte avslöjandet om att tjänstemännen på 
tillsynsenheten i Stockholm åkt på kryssningsresor och konferenser 
med konkursförvaltare starka reaktioner på många håll

.DN kunde också berätta att det inte bara är den granskade parten som 
haft vinmiddagar med tjänstemännen på Kronofogden. Även ett 
tjugotal representanter från den dömande instansen, alltså rådmän och 
andra tjänstemän från tingsrätter i Stockholm, finns med på 
deltagarlistorna. Flera av dem har dömt i stora konkursmål.

– Att man träffas och diskuterar handläggningsfrågor har jag inga 
synpunkter på, det kan så klart vara bra. Men det överskrider gränsen 
för vad som är lämpligt om det handlar om att festa ihop på det sätt 
som antyds i artikeln, säger justitiekansler Anna Skarhed.

Hon påpekar att domare alltid är självständiga i sitt ämbete och när de 
fattar beslut. Men en lagman på en tingsrätt måste kunna ta upp och 
diskutera domaretiska frågor med sina domare.

– När man har ansvarsfulla uppdrag måste man också vara extra 
noggrann med sin objektivitet och att den inte ska kunna ifrågasättas. 
Jag är lite förvånad över uppgifterna eftersom domare och tingsrätter 
brukar vara väldigt restriktiva med att delta i externa arrangemang. 
Speciellt om de inkluderar den part som ska granskas, säger hon.

Både överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption 
och Justitieombudsmannen (JO) överväger nu att inleda en utredning 
om myndighetens konferenstraditioner som pågått i 14 år.

– Det har redan kommit in en anmälan från en privatperson och jag 
tror nog att vi kommer att få in fler. Ärenden som rör Kronofogden 
brukar resultera i många anmälningar. Om vi väljer att gå vidare med 
en utredning är det regeringsformens krav om opartiskhet som vi riktar 
in oss på, säger justitieombudsmannen Lars Lindström.

Verksamhetschefen på Kronofogdens tillsynsenhet, Lena Bäcker, har 
upprepade gånger påpekat att myndigheten följt alla riktlinjer gällande 
representation och alkoholpolicy. Men enligt JO kan ärendet granskas 
ändå.

– Upplägget kan ju dra till sig misstankar. Det finns mycket att fundera 
på här, säger Lars Lindström.

En genomgång av deltagarlistorna på de tio senaste årens konferenser 
visar att även Skatteverket haft personal med på vissa av 
konferenserna. Flera av myndighetens tjänstemän har dock valt att 
bara vara med på seminarie



Lena Bäcker på tillsynsenheten har tidigare försvarat 
konferensresorna och middagarna med att tjänstemännen är väl 
medvetna om sin granskande roll och har en ”tillsyns-approach” när de 
åker på kryssningarna. Men hon har nu ändrat sig.

– Det pågår en diskussion om vad vi gör på myndigheten hela tiden, 
varje dag. För oss är det viktigt att allt vi gör görs med största 
förtroende. Är det så att det finns minsta misstanke om otillåten 
påverkan är det en tillräcklig anledning att ta en diskussion. Vi ska nu 
förespråka att aktiviteterna sker dagtid.

Inga fler middagar och kryssningar alltså?– Nej, från Kronofogdens 
sida kommer vi att förespråka rena dagaktiviteter i fortsättningen. 
Alltså inga middagar med vin eller öl.

Om ni har diskuterat det här upplägget varje dag i 14 år, hur 
kommer det sig att ni tar det här beslutet just nu?– Vi har hela 
tiden sett över rutinerna och som jag sa vill vi inte på något vis att det 
ska finnas misstanke om otillåten påverkan.

Finansminister Magdalena Andersson skriver i en kommentar till DN 
att myndigheten bör se över sina rutiner.

”Myndigheter bör undvika situationer där opartiskheten kan 
ifrågasättas. Jag har noterat att Kronofogden själv sagt att man 
fortsättningsvis kommer att ha den här typen av dialog och 
informationsmöten under dagtid, vilket är lämpligt."

Josefin Sköld josefin.skold@dn.se “

DN 28 okt 2014 

“Så reagerar läsarna"

“Kronofogden festar med de vars fakturor de ska granska och betala. 
Kontrollsystemet mot slöseri har brustit." Rebecca Weidmo Uvell, 
liberal debattör"

Maktfördelningsläran revisited, hur har man tänkt här, ah – man har 
INTE tänkt ... " Dag Wetterberg, advokat"

Hoppas KFM kan få medel för personalutveckling via regleringsbrevet 
istället för att festa loss med konkursförvaltare!" Egon Frid, 
Vänsterpartist"

Häpnadsväckande att Kronofogden sätter sig i knäna på advokaterna 
och på det här sättet! Konkurser skulle mycket väl kunna skötas av 
andra än advokater och dessutom till ett mycket billigare pris." 
Marcus"

Man undrar varför man måste "byta erfarenheter" på dansgolvet på 
Silja Line. Konkursförvaltare är inga "duvungar" de vet precis vad de 
ska göra för att få sin ersättning. " kajsa55"

Att dessa tjänstemän inte bara kan utföra sina jobb så som det 
förväntas av dem. Statsanställda på myndigheter har ett extra stort 
ansvar dels för att de handhar skattebetalarnas pengar samt att man 
som privatperson ofta står sig slätt mot myndigheter." Den vandrande 
vålnaden"

mailto:josefin.skold@dn.se
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Det är lätt att handskas med andras pengar! " Olle Johansson"

Kronofogden partajar med konkursförvaltare för "fortbildning". Är det 
"fortbildning" att bjuda dem man granskar på alkohol och middag? 
Det är stötande." grrrr"

Önskar att kronofogden ville granska mig lite grann." Marylina

Detta har hänt.I går avslöjade DN att Kronofogdemyndighetens 
tillsynsenhet i Stockholm arrangerat årliga konferenser och 
kryssningsresor tillsammans med konkursförvaltare, dem de har 
statens uppdrag att granska.

DN granskar.Så tipsar du DN1. På tjänsten ”DN granskar” kan du 
tipsa oss om missförhållanden och lämna information som kan vara 
känslig. Adressen är dngranskar.dn.se. DN skyddar sina källor.2. 
Tjänsten är uppbyggd för att ge dig som tipsare största möjliga 
säkerhet. Därför krypteras ditt tips.3. Du får vara anonym. 
Granskande reportrar tar hand om tipset.dngranskar.dn.se “

DN 28 okt 2014 

“Ingen vill ta ansvar för hemligt 
polisregister
Polisen har ett hemligt register över drygt 180 personer som 
protesterat mot avvisningar. Registret kan vara olagligt men ingen 
polismyndighet vill ta ansvar för att ha skapat det. När DN frågar 
nekar polismyndigheterna – eller vägrar att svara.

Förra veckan anmälde polismyndigheten i Västra Götaland sig själv 
till polisens internutredning. Anledningen är ett register över drygt 180 
personer som protesterat eller på andra sätt agerat vid avvisningar av 
personer som sökt asyl i Sverige.

Registret upptäcktes när tillsynsmyndigheten Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden (SIN) gjorde en stickprovskontroll.

– När vi själva kontrollerade registret ifrågasatte vi direkt om det var 
uppgifter som över huvud taget borde ha sam

Han tror att registret kan vara olagligt eftersom det inte framgår om en 
enda av de registrerade är misstänkt för brott.

Polisen i Västra Götaland nekar däremot till att ha skapat registret och 
säger att en annan polismyndighet samlat in uppgifterna, men vill inte 
säga vilken.

DN har därför kontaktat alla landets övriga 20 polismyndigheter och 
frågat om de skapat registret.



ngen av polismyndigheterna svarar ja.

– Vi kände inte till registret innan vi läste om det. Det är en grund
regel att de som registreras ska kunna kopplas till brottslighet, säger 
Fredrik Wallén, polisens presstalesman i Södermanland.

Registret upptäcktes av SIN som granskar polisens registerverksamhet 
efter DN:s avslöjande om Skånepolisens register över romer.

Inte heller i Skåne vill man kännas vid registret över asylaktivister.

– Det finns inget som tyder på att det har funnits hos oss. Vi känner 
inte igen det över huvud taget, säger informationschefen Lars Förstell.

Av de 20 polismyndigheterna nekar 17 till att ha upprättat registret, 
även om en del säg

Tre polismyndigheter, Gotlands, Uppsalas och Stockholms, vill inte 
svara på DN:s frågor utan hänvisar till förundersökningssekretess

.– Eftersom det pågår en internutredning har vi inte för avsikt att 
kommentera över huvud taget, säger Lisa Sannervik vid Uppsala
polisen.

Polismyndigheten i Stockholm går på samma linje.

– Vi känner till att polismyndigheten i Västra Götaland har gjort en 
anmälan. I övrigt hänvisar vi till åklagaren som utreder detta, säger 
Lars Byström på länskriminalpolisen i Stockholm.

Ingen polismyndighet förutom den i Västra Götaland har varit i  
kontakt med chefsåklagare Håkan Roswall som leder utredningen.

– De som skapat registret kan leva i föreställningen att det här inte är 
något olagligt och då har de ingen anledning att anmäla det, säger han.

Människorättsorganisationen Civil rights defenders förbereder just 
nu att driva Skånepolisens register till svensk domstol.

Chefsjuristen John Stauffer är utifrån Västra Götalandspolisens 
beskrivning även kritisk mot det nya registret.

– Det är mycket allvarligt att polisen registrerar människor utan 
brottsmisstanke, säger han.

Han oroas av att polisen skyller på varandra och inte vill uttala sig

.– Det försvårar för utomstående granskning. Vi får hoppas att 
förundersökningen ger de svar som vi behöver och att de ansvariga 
ställs till svars.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se “
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DN 30 okt 2014: 
“Yara befarade sin egen död – vågade inte 
söka hjälp

Karlskrona.
Klasskamrater såg skador på Yaras kropp men hon vågade inte ropa 
högre på hjälp – hon dolde spåren av våld.

– Jag blir ihjälslagen om ni säger något, sade Yara.
Mordet som hon befarade blev en tragisk verklighet.
Hon skickades ensam från Gaza i fjol i hopp om en trygg tillvaro i 
Sverige. Men livet i Karlskrona blev både kortvarigt och brutalt. Yara 
hittades livlös hemma hos sina nya vårdnadshavare – morbrodern och 
hans fru – på valborgsmässoaftonen. Nu är de mordmisstänkta.
I februari förändrades flickan från att vara en glad åttaåring med hög 
närvaro i skolan till en nedstämd flicka.
– Och med 40 procents närvaro i skolan, sade chefsåklagare Pernilla 
Åström under första rättegångsdagen i Blekinge tingsrätt.
Till slut gjorde en lärare hembesök. Yaras hand var svullen. Stora 
blåmärken i ansiktet. Efter diskussioner på arabiska med den 
misstänkta kvinnan sade Yara att hon ramlat och slagit sig.
Bilder på blodstänk i lägenheten visades i rättssalen. En blodbesudlad 
elkabel tros ha använts i våldet. På ett frysskåp har polisen hittat en 
hårtuss.

– Den har dragits loss med kraft, sade Åström.
På det troliga mordvapnet – en blodig träkavel – finns också Yaras dna, 
enligt åklagaren.
Tt”

DN 31 okt 2014: 
“Makten förutsätter förtroende

Medborgarnas förtroende är en förutsättning för polisens makt. 
Därför är hovrättens dom olycklig.

Det finns personer som tycker att allt polisiärt våld är övervåld och 
menar att polisen borde lösa så gott som alla konflikter med 
kanelbullar, vänliga leenden och godhjärtade samtal. Ännu längre bort 
i det extrema fältet hittas anarkisterna som ofta pratar om 
polisbrutalitet, men som på ideologisk grund egentligen invänder mot 
såväl polismakten som dess våldsmonopol.

I andra ändan finns människor som menar att bråkiga fyllskallar som 
mopsar mot ordningsmakten närmast förtjänat en hurring eller två.

Mitt emellan finns alla vi andra. Vi som ser polisen som en del av det 
demokratiska systemet. Vi som vill ha en fungerande polisverksamhet 
och som accepterar våldsmonopolet. Vi som inser att gränsen mellan 
försvarligt och oförsvarligt våld ibland kan vara svår att dra. Men som 
just för att vi värnar om polisen ser värdet av att både diskutera 
gråzoner och höja rösten när vi tycker att polisen trampat långt utanför. 
Det är vi som har skäl att beklaga utfallet i Svea hovrätt i går.

Hundföraren i det uppmärksammade ”batongmålet” frias helt. Rätten 
skriver att våldet varken varit nödvändigt eller proportionerligt sett till 
vad som rätten förmått utläsa av den berusade mannens agerande. Det 
som förefaller ha fått hovrätten att komma till en annan slutsats än 
tingsrätten är hundförarens påstådda upplevelse av situationen.

Den åtalade polisen hävdar att mannens ansiktsuttryck förändrades, 
precis innan hon bussade hunden på honom. Nacken, halsen och 



käkarna spändes och hon tolkade det som att han precis skulle gå till 
attack.

Rätten har fått hålla till godo med den blurrade versionen av 
videofilmen (som visas på DN:s hemsida), där mannens ansikte är 
dolt. Jag, som sett originalfilmen, kan inte se något av det hundföraren 
tycker sig ha sett. Tvärtom ser jag hur mannen sekunderna innan 
hunden släpps på honom lägger huvudet på sned.

Men rätten kan förstås bara väga in vad den själv kunnat ta ställning 
till. Och eftersom ingen kunnat motbevisa hundförararen så är det 
hennes vittnesmål som gäller.

En polisman, konstaterar hovrätten, får tillgripa våld för att 
förekomma ett ”befarat motstånd”. Inget konstigt med det. Det går att 
föreställa sig en rad situationer där detta lagliga utrymme kan vara en 
skillnad mellan liv och död. Men det här var knappast ett sådant 
tillfälle.

Hovrätten slår fast att det inledningsvis fanns utrymme för 
hundföraren att avvakta förstärkning (som var på väg). Men varför förs 
därefter ingen diskussion om huruvida hon inte kunde ta ett steg 
tillbaka och avvakta när mannen, enligt hennes utsago, fick ett 
förändrat ansiktsuttryck? Hon säger att hon använde hunden för att 
skapa distans. Okej, men vad hände med alternativet att själv kliva åt 
sidan? Det är väl inte bara den bråkige mannen som är flyttbar?

Situationen hade varit en helt annan om den höggradigt berusade 
utgjort någon fara för en tredje person. Om han stått med en kniv mot 
någons hals. Då hade givetvis inte hundföraren kunnat vänta. Men nu 
handlade det ju om att gripa honom och att se till att han inte sprang 
iväg. Inte om att skydda tredje part.

Av såväl filmen som förundersökningen och tingsrättsförhandlingen 
framgår att mannen var så plakat att han knappt kunde stå på benen. 
Än mindre springa därifrån. Så varför kunde hon inte själv backa om 
hon nu var så rädd?

Alla har rätt till sin tolkning. Men det jag utläser av filmen är en 
prestigekamp som sannolikt varenda förälder känner igen. Man säger 
till sitt barn att ta undan tallriken och så gör den förbaskade ungen 
ändå inte det. Frågan om vad man gör som förälder då är sannerligen 
inte lätt. Men få skulle sannolikt komma på tanken att banka fram 
önskat beteende med en brödkavel.

Det är plågsamt att utmanas i sin auktoritet som förälder, medarbetare 
eller människa. Men vi kan inte slåss så fort någon trotsar vår vilja. 
Ibland får vi argumentera. Ibland får vi bara tugga i oss 
prestigeförlusten.

Polisen har rätt att använda våld. Men den har också rätt att avstå från 
att använda våld. Polisen har makt. Den behöver inte nödvändigtvis 
visa det.

Hovrättens dom är säkert till glädje för den åtalade och hennes 
advokat. Jublar gör säkert också alla som av en eller annan anledning 
avskyr polisen. Nu har de fått vatten på sin kvarn. Kryddat med några 
starka droppar juridik dessutom.

Beklagar gör däremot vi som tror att de flesta poliser är hyggliga 
människor som fattat att medborgarnas förtroende är ett minst lika 
viktigt arbetsredskap som batong, pistol och maktmonopol.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “
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DN 31 okt 2014:

”Rädslan har präglat vad hon har gjort”

Den polis som angrep en berusad man med batong och bussade sin 
hund på honom frias av Svea hovrätt. I tingsrätten fälldes hon för 
misshandel, vilket innebar att hon inte skulle kunna arbeta kvar 
som polis.

– Det är väldigt glädjande och jag tycker att hovrätten har tillämpat 
korrekt juridik. Man måste bedöma situationen utifrån hur hon 
uppfattade den. Hon blev rädd och det är rädslan som har präglat vad 
hon har gjort, säger polisens advokat Johan Eriksson till DN.

Han berättar att hon under utredningstiden har arbetat med utbildning 
av polishundar. Den friande domen innebär att hon nu kan gå tillbaka 
till sitt gamla arbete.

Var det viktigast för henne att bli friad eller att få behålla jobbet?

– Båda sakerna är viktiga. Hon har tyckt att det var väldigt tråkigt att 
folk trodde att hon ville misshandla den här mannen, säger Johan 
Eriksson.

Det var i juli förra året som polisen kallades till Brunnsgatan i 
Stockholms city. En kraftigt berusad man hade angripit flera personer 
och dessutom slagit sönder glasrutan i en port. När polisen och hennes 
hund ingrep filmades händelsen av en person.

DN fick tillgång till filmen som blev avgörande för att polisen åtalades 
och den ingick också i bevismaterialet i rättegången. På filmen framgår 
det att mannen inte är våldsam när polisen går till angrepp.

Svea hovrätt ansåg också att polisen använde mer våld än vad som 
krävdes. Men, resonerade domstolen, hon uppfattade situationen som 
hotfull, mer hotfull än den var i verkligheten. Därför friades hon. En 
nämndeman var skiljaktig och ansåg att hon borde dömas för 
misshandel.

Mannen själv var så berusad att han inte mindes mycket av händelsen. 
Han har redan dömts för misshandel, skadegörelse och ett mindre 
narkotikabrott.

I tingsrätten dömdes polisen för misshandel. Straffet blev villkorlig 
dom. Rätten tog hänsyn till att hon skulle förlora sitt arbete på grund 
av domen.

Överåklagare Mats Åhlund är inte nöjd med hovrättens bedömning, 
men har ännu inte bestämt sig för om han ska försöka få Riksåklagaren 
att överklaga domen.

– Den springande punkten är att hon ska ha uppfattat att hon var i en 
nödvärnssituation. Frågan är vad som krävs för att man ska tro att man 
har befogenhet att ingripa. Det måste jag tänka på ett tag, säger Mats 
Åhlund.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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DN 1 nov 2014: 

“Säpo stoppade sekreterare

Den person som skulle bli utbildningsminister Gustav Fridolins 
pressekreterare har stoppats efter en granskning av Säpo. Enligt 
Expressen slog säkerhetspolisen larm på grund av personens höga 
skulder hos Kronofogden.

Miljöpartiets biträdande presschef Adam Bergsveen bekräftar för DN 
att personen, som han inte vill beskriva närmare, rekryterades för 
någon månad sedan och i mitten av oktober började arbeta på 
regeringskansliet. Personen var dock då ännu inte formellt anställd.

– Två dagar efter det att personen börjat på regeringskansliet 
uppmärksammade utbildningsdepartementet att säkerhetsprövningen 
ännu inte var klar så då bad vi personen att gå hem tills denna var 
färdig, berättar Adam Bergsveen.

Fredagen den 24 oktober var så säkerhetsprövningen genomförd och 
det stod då klart att personen inte kunde komma ifråga för tjänsten 
som en av två pressekreterare hos Gustav Fridolin.

– Det som har hänt är olyckligt och jag har fullt förtroende för de 
säkerhetsrutiner som finns och det är viktigt att alla vi som arbetar 
inom regeringskansliet granskas, säger Adam Bergsveen som säger att 
beslutet byggde på ”en sammantagen bedömning” och att han 
omedelbart påbörjade en ny rekrytering.

Vem som får jobbet som en av två pressekreterare hos 
utbildningsministern blir offentligt i nästa vecka.

Säkerhetskontrollen av dem som ska arbeta inom regeringskansliet 
utförs av regeringskansliet, det aktuella partiet och Säkerhetspolisen. 
Bergsveen vill inte säga om det var Säkerhetspolisens uppgifter som 
fick honom att avbryta rekryteringen.

Att personen skulle ha fått börja arbeta på departementet om denne 
inte klarat partiets eller regeringskansliets egna kontroller är dock inte 
sannolikt.

Enligt Expressen var det också Säkerhetspolisen som slog larm och 
avrådde från anställning efter att ha upptäckt att miljöpartisten har 
stora skulder hos Kronofogden. Bland annat en skuld på cirka 188 000 
kronor och varje månad gör Kronofogden en utmätning på närmare 10 
000 kronor från den anställdes lön från Miljöpartiet, enligt tidningen.

Enligt tidningen ska den tilltänkte pressekreteraren ha haft tunga 
uppdrag inom flera andra organisationer och föreningar.

Clas Svahn clas.svahn@dn.se “
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DN 1 nov 2014: 

“Tvillingpappa frias för grov misshandel – 
får villkorlig dom

En pappa som i tingsätten dömts till fängelse för grov misshandel av 
sina nyfödda tvillingsöner går nu fri från de grövsta anklagelserna. 
Hovrätten dömer honom för vållande av kroppsskada till villkorlig 
dom.

DN har tidigare berättat om fallet, som är ett av många där experterna 
har varit oeniga om orsaken till nyfödda barns skador.

I Nyköpings tingsrätt dömdes pappan till fängelse i två år och sex 
månader för att ha misshandlat båda sönerna, när de var nyfödda.

Pappan ringde sjukhuset när en av sönerna hade fått en fraktur på 
lårbenet. Experterna har varit oeniga om skadorna har orsakats av 
grovt våld eller om de kan bero på benskörhet hos barnen.

Även mamman var till en början misstänkt för misshandeln, men 
åtalades aldrig. Hon har hela tiden försvarat sin make och varit 
övertygad om att han inte har misshandlat barnen.

Hovrätten dömer honom nu för vållande till kroppsskada av den ena 
sonen. Det innebär att han av misstag ska ha orsakat skadorna.

Stefan Lisinski “

DN 1 nov 2014: 
“Medborgarplatsen nya ”Knivsöder”

”Knivsöder” har flyttat från Hornstull till Medborgarplatsen. Det 
grova våldet ökar och tidigare under hösten beslagtogs 102 knivar 
från missbrukare under en månad runt platsen. DN följde med 
den civilinsats från Södermalmspolisen som patrullerar området i 
jakt på droger och knivar.

Klockan är åtta på kvällen, det är bara några plusgrader ute och runt 
Medborgarplatsen rusar människor omkring. Johan, Farre och Michael 
från Södermalmspolisen är civilklädda med luvtröjor, gympaskor och 
med polisradion i hörlurarna. Sedan den sjätte september har de arbetat 
med att få bort droger och knivar från området och därmed öka 
tryggheten.

– Egentligen kan man väl tycka att den här insatsen är för sen, nu orkar 
folk inte sitta ute på samma sätt som på sommaren utan söker sig in i 
varmare utrymmen, säger Michael.

Fram till september i år fick Södermalmspolisen in 63 anmälningar 
om grov misshandel eller försök till mord. Jämfört med 46 under 
samma period förra året är det en ökning på 36 procent. Ofta är någon 
form av stickvapen inblandat och enligt Södermalmspolisen är droger 
och knivvåld tätt sammankopplade.

– Det är människor i samhällets utkant, missbrukare, som behöver 
skydda sig och en kniv är lätt att få tag på och lätt att dölja. Med denna 
insats var vi väl oroliga att Medis skulle bli den nya Plattan. Att vi 
tappar greppet helt och att handeln av droger blir okontrollerad, säger 
Farre.



Enligt Södermalmspolisen finns ingen förklaring till ökningen. Peter 
Ågren, som är chef för Södermalmspolisen menar att det kan bero på 
att de inriktat sig mer på den här gruppen av människor eller att folk 
anmäler mer.

Det lyser rött om en offentlig toalett i Fatbursparken. Michael och 
Farre går fram, lyssnar på dörren, knackar och låser upp. Där inne 
sitter tre kvinnor med var sin spruta i handen.

– Vi är från polisen, ställ er upp, säger Farre och visar upp sin bricka.

– Har ni något stickvapen eller så?

– Jag har en kniv i bakfickan. Och jag är hiv-positiv, bara så ni vet, 
ropar en av kvinnorna till svar innan hon och hennes vänner dras ut 
från toaletten och visiteras.

På golvet inne på toaletten ligger väskor, halsdukar, jackor, sprutor, 
cigaretter och ett paket med Dextrosol. Johan berättar att amfetamin 
ofta späds ut med Dextrosol.

I en av väskorna ligger en brun papperspåse med nya sprutor. Kvinnan 
berättar att hon bytt ut sina använda sprutor och fått nya. I en necessär 
finner polisen en påse morfintabletter. Kvinnan har inget recept på 
tabletterna och anmälningar om amfetamininnehav, morfininnehav och 
brott mot knivlagen rapporteras in. De har inte hunnit få i sig någon av 
drogerna som polisen tar i beslag.

Varför sitter ni här tillsammans?

– Det är lätt att mötas upp här, det är centralt. Vi träffas för att kunna ta 
droger tillsammans, vi måste hjälpa varandra. Det är ofta svårt att hitta 
sina vener. Har jag ingen i närheten och jag måste ta själv, så måste jag 
stoppa upp den i rumpan, säger kvinnan med kniven.

Hon kan inte förklara varför hon har kniven på sig, men säger att det är 
en tillfällighet. En ursäkt som är vanlig, enligt Södermalmspolisen.

Även anmälningar kring brott mot knivlagen har ökat på Södermalm. 
Fram till och med den 23 oktober i år hade polisen på Södermalm fått 
in 332 anmälningar, jämfört med 310 under hela förra året. 
Södermalmspolisen startade en insats tidigare under hösten där de 
beslagtog 102 knivar under en månad runt omkring medborgarplatsen.

– Då kroppsvisiterade vi alla som vi hade en minsta misstanke om att 
de hade en kniv på sig. Det gav utdelning och det var 
häpnadsväckande hur många knivar vi faktiskt fann, säger Peter Ågren 
som är chef för Södermalmspolisen.

Södermalmspolisen säger även till DN att de har en lista på runt 20 
personer som de har extra koll på.

– Detta är personer som gång på gång figurerar i polisutredningar. Det 
är viktigt för oss att veta vilka de är, säger Peter Ågren som är chef för 
Södermalmspolisen.

En av kvinnorna som var inne på toaletten berättar att den ökade 
polisnärvaron på platsen har gjort att hon känner sig osäker och att hon 
sedan en tid tillbaka brukar undvika platsen. Att människor med 
missbruk endast byter plats är ett problem enligt Södermalmspolisen.



– Det är klart att när de märker att vi är här mer så kommer de att flytta 
på sig. Frågan är bara vart. Det löser inte deras missbruksproblem utan 
syftet är att städa upp just den här platsen, säger Johan.

Johan berättar även om problematiken med att ta droger från 
människor. Att det ofta är människor som inte vill ha hjälp eller som 
tidigare fått hjälp men fallit tillbaka.

– Missbrukarna kommer inte att sluta begå brott för att vi beslagtar 
drogerna. De kommer att fortsätta för att finansiera sina missbruk.

Frida Nygren frida.nygren@dn.se

Fakta. Anmälningar

Antal anmälningar i Södermalms-polisens områden Katarina och 
Maria.
Brott mot knivlagen
2012 292
2013 310
2014* 332
*Till och med den 23 oktober
Knivdåd
Knivdåd går oftast under rubriceringen grov misshandel eller försök 
till mord.
2012 58
2013 57
2014* 70
*Till och med den 19 oktober

DN 3 nov 2014: 

“Festen förvandlades till tragedi. Fyra sköts 
ihjäl när kriminella öppnade eld mot krog 
på Stureplan

En helg i december förvandlades festen till en tragedi, som de 
överlevande aldrig glömmer. Fyra personer sköts ihjäl och 20 
skadades. Några kriminella hade tagit hämnd med en automat-
karbin. En av dem, Tommy Zethraeus, sitter fortfarande inlåst på 
livstid.

Festlivet vid Stureplan var intensivt, då för 20 år sedan, precis som det 
är i dag. Bland de kriminella gängen var det också en viktig plats, både 
för att roa sig och för att synas. Just denna lördag, den 3 december 
1994, hade Tommy Zethraeus, Guillermo Marquez Jara och en vän till 
varit på nattklubben Gino. De var alla kända av polisen för olika brott. 
Men just denna natt gick något snett. När natten hade hunnit bli 
söndagsmorgon, och de skulle in på krogen Sturecompagniet, blev de 
stoppade av en dörrvakt. De ansåg sig ha blivit djupt kränkta och de 
ville hämnas.

De åkte till förorten Hagsätra där det fanns en automatkarbin gömd. 
Sedan åkte de tillbaka till Stureplan. Guillermo Marquez Jara hade 
vapnet gömt under ytterkläderna, men när de närmade sig entrén tog 
Zethraeus över vapnet.

När han öppnade automateld mot entrén blev förödelsen total.
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Bland de mördade fanns dörrvakten som hade stoppat dem, men de 
övriga offren var kroggäster som bara råkade stå i vägen. Tre unga 
kvinnor mellan 21 och 22 år dödades samtidigt med krogvakten.

Nyheten om morden var förstås måndagens viktigaste. De brutala 
morden ledde till flera debatter om att många krogar i Stockholm hade 
öppet till klockan fem på morgonen. En del kopplade morden till det 
våld som visas i filmer. Det blev också diskussioner om den kriminella 
världens koppling till utelivet i Stockholm.

Dagarna efter morden bevakades jakten på Zethraeus och Marquez 
Jara. Till en början var det Marquez Jara som pekades ut som 
huvudmannen i DN. Det visade sig senare vara fel. Han spelade en 
viktig roll, men var inte den person som sköt.

Den 7 december greps de två på Svartsjölandet. Polisen rapporterade 
om att allt var lugnt vid gripandet. Men det stämde inte. Guillermo 
Marquez Jara blev blåslagen.

Totalt åtalades tio personer för inblandning i morden. Tommy 
Zethraeus dömdes för morden och flera mordförsök till livstids 
fängelse. Marquez Jara och en tredje man dömdes till tio års fängelse 
för bland annat medhjälp till mord. Men hovrätten sänkte straffen till 
vardera fyra års fängelse. Högsta domstolen höjde sedan deras straff 
till sex år.

När Guillermo Marquez Jara hade avtjänat sitt straff lämnade han 
Sverige och flyttade till Chile.

Tommy Zethraeus avtjänar fortfarande sitt livstidsstraff. Under en lång 
period fortsatte han sitt kriminella liv inne på anstalten. År 2002 
dömdes han för flera brott. Men därefter rapporterar Kriminalvården 
att han har blivit en skötsam fånge. Han har haft permissioner som han 
har skött perfekt. Han säger numera att han är djupt ångerfull över 
morden.

I februari i år ansåg tingsrätten att hans straff skulle omvandlas till 33 
års fängelse. Men hovrätten ändrade nyligen beslutet och menade att 
det ännu inte är dags att omvandla livstidsstraffet.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se

Fakta.

Söndag morgon, den 4 december 1994, sköts fyra personer ihjäl och 
20 skadades vid entrén till krogen Sturecompagniet vid Stureplan. Det 
var Tommy Zethraeus som med en automatkarbin sköt in i folkmassan. 
Han var där tillsammans med Guillermo Marquez Jara och ytterligare 
en ung man.

Tommy Zethraeus dömdes till livstid och de andra två fick sex års 
fängelse. Ytterligare ett antal personer fick kortare straff för 
inblandning i händelsen. “
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DN 5 nov 2014: 
“Polisen lägger ned fall på löpande band – 
trots bevis

Polisen tar inte IT-brottslighet på allvar. Trots uppenbara bevis 
läggs utredningar om dataintrång ned på löpande band.DN har 
granskat 2 124 polisutredningar från tre månader förra året. 
Endast två ärenden har hittills lett till att någon dömts i domstol.

Under de tre första månaderna förra året anmäldes 2 124 fall av data
intrång. DN har läst utredning för utredning – och granskat vad polisen 
har gjort i varje enskilt fall.

Slutsatsen är att polisen inte klarar av att lösa IT-brotten.

Endast två ärenden har lett till att någon dömts i domstol. Resten av 
utredningarna har lagts ned, eller pågår fortfarande.

Vi har räknat bort anmälningar där någon misstänks för att ha gjort 
olagliga slagningar – till exempel på sig själva i polisens 
belastningsregister eller i journalsystem. Vi har även rensat bort fall 
där det är uppenbart att händelsen som anmälts inte är ett brott.

– Vi måste börja ta IT-brottslighet på allvar. Det ser oerhört olika ut ute 
på de olika polismyndigheterna. Att säkra bevis på internet ska vara 
lika naturligt som att vi lär oss säkra fingeravtryck när vi är ute på en 
brottsplats. Vi har en lång väg att gå, men vi är på gång, säger 
kommissarien Ulrika Sundling, som arbetar med frågor som rör IT-
brottslighet på Rikspolisstyrelsen.

Hon tror att kompetensbrist är en anledning till att så få brott klaras 
upp.

DN:s granskning visar att polisen i princip lägger ned utredningar på 
löpande band – trots uppenbara bevis. Ett exempel är ett företag i 
Göteborg som förra året utsattes för en överbelastningsattack så att 
hemsidan släcktes ned. Företrädare för bolaget anmälde händelsen och 
hade tagit fram en incidentrapport med bevis som de erbjöd polisen. 
Dagen efter lade polisen ned utredningen, utan att ens fråga efter 
rapporten.

375 utredningar av de 2 124 utredningarna lades ned samma dag eller 
dagen efter att anmälan upprättades. 1 359 utredningar lades ned inom 
en vecka.

I bara en handfull fall har polisen förhört målsäganden. Övriga 
utredningsinsatser är ovanliga. DN har exempelvis bara hittat ett 20-tal 
utredningar där polisen bevisligen har gjort sökningar på ett misstänkt 
ip-nummer, alltså en dators eget telefonnummer.

DN:s granskning visar också att det finns en utbredd kompetensbrist 
när det gäller IT-frågor inom polisen. Ett ip-nummer skrivs med siffror 
i fyra block – till exempel 123.456.78.90. Men i minst åtta utredningar 
under de tre månaderna har polisen skrivit ip-nummer utan punkter, 
vilket gör bevismaterialen meningslösa.

Det är framför allt privatpersoner som anmäler dataintrång. Endast 
fyra procent är från ett företag, en förening eller en offentlig 
verksamhet (till exempel kommun, landsting och statlig myndighet).

Enligt Brottsförebyggande rådet har antalet anmälningar om 
dataintrång ökat med 637 procent på fyra år – från 1 493 fall år 2009 



till 11 010 fall år 2013. Ökningen beror, enligt experter som DN har 
talat med, på att alltmer av brottsligheten har flyttat ut på internet.

Polishögskolan håller på med en översyn av sin verksamhet för att få 
in mer IT-kunskap i grundutbildningen.

– Vi kopplar upp allt fler saker på internet och nu börjar vi koppla upp 
våra bilar och sjukvårdssystem. Vi tror att vi snart kommer att få se de 
första internetmorden – det vill säga när folk går in och manipulerar 
system så att andra blir fysiskt skadade. Då tror jag att man får ett 
ganska brutalt uppvaknande, men vi är inte där än, säger Björn 
Andersson, som utbildar poliser i IT-utredningar vid Polishögskolan.

Tidigare i år kom Rikspolisstyrelsen med en inspektionsrapport om 
polisens förmåga att utreda IT-brott. Granskningen kom bland annat 
fram till att utbildningsnivån på IT-forensiker – alltså särskilda 
tekniker som utreder IT-brott – är hög. Däremot är det allmänna 
kunskapsläget ”lågt” hos övrig personal.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

Så gjorde vi granskningen

DN har tittat på brott om dataintrång som anmälts under 
perioden januari till mars 2013.

Vi har begärt ut polisutredningarna i samtliga anmälningar som 
kodats som ”Dataintrång”. Vi har rensat bort brott där en person 
misstänks för att ha gjort olagliga slagningar – till exempel på sig 
själva i polisens belastningsregister eller i journalsystem. Vi har 
även rensat bort fall där det är uppenbart att händelsen som 
anmälts inte är ett brott. Efter detta kvarstår 2 124 polis

anmälningar.

Vi har granskat alla utredningar – sammanlagt över 10 000 sidor - 
och fört statistik om polisens insatser i Excel.

Merparten, 96 procent, av de som anmält är privatpersoner. 0,1 
procent är föreningar, 2,1 procent är företag, 1,8 procent är 
kommuner, landsting och myndigheter.

375 utredningar lades ned samma dag eller dagen efter att 
anmälan upprättades.

1 359 utredningar lades ned inom en vecka.

I två av 2 124 fall har personer dömts för brott.

105 polisutredningar pågår fortfarande.

Detta har hänt.

29 oktober: DN avslöjar att Bredbandsbolaget har säkerhetsbrister i 
sina modem.

30 oktober: Många elektronikprylar i våra hem är åtkomliga för vem 
som helst.

31 oktober: I 14 månader har Comhem känt till allvarliga 
säkerhetsbrister i sina kunders modem.
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1 november: DN avslöjar att tusentals hemsidor i Sverige kan 
redigeras av utomstående.

3 november: DN avslöjar att flera samhällsviktiga fastigheters styr
system ligger öppna mot internet.

4 november: Efter DN:s avslöjande drar polisen i Kalmar ur 
nätverkssladden.

DN.se. Läs de tidigare delarna i granskningen.

DN granskar.

Så tipsar du DN

1 På tjänsten ”DN granskar” kan du tipsa oss om missförhållanden och 
lämna information som kan vara känslig. Adressen är 
dngranskar.dn.se. DN skyddar sina källor.

2 Tjänsten är uppbyggd för att ge dig som tipsare största möjliga 
säkerhet. Därför krypteras ditt tips.

3 Du får vara anonym. Granskande reportrar tar hand om tipset.

dngranskar.dn.se “

DN 5 nov 2014: 

“ 9 IT-brottsfall som lagts ned

En person i Skåne har fått sitt Traderakonto hackat. Någon eller 
några har bytt ut lösenordet och även lyckats genomföra en 
transaktion. ”Tradera sitter på all information om händelsen såsom 
tidpunkter och ip-adress som använts”, enligt anmälan. Trots bevisen 
inleder polisen inte ens någon förundersökning och lägger ned ärendet 
några timmar senare.

Någon har utnyttjat ett Stockholmsföretags telefonisystem och ringt 
samtal för en halv miljon kronor. Det finns loggfiler, men polisen 
begär inte ut något material. Två dagar efter anmälan läggs 
utredningen ned.

En man i Halland får intrång i sin dator och Hotmailkonto. Personen 
som utförde attacken ska sedan ha hotat mannen att lämna ut sitt 
lösenord till andra inloggningar. Tre dagar senare lades utredningen 
ned.

Någon har försökt hacka sig in hos ett företag som har hand om IT-
system till ett stort antal svenska skolor. I systemet finns det bland 
annat elevdokumentation. Det finns spår och bevis om intrångsförsöket 
i form av loggfiler och ip-nummer. Ändå inleder polisen inte ens 
någon förundersökning.

Någon har hackat sig in i ett företags telefonväxel och använt den för 
att ringa dyra utlandssamtal. Ärendet läggs ned några timmar senare 
och polisen gör inte ens något förhör med det drabbade företaget.



En Stockholmsförenings hemsida hackas. Innehållet på sajten har 
manipulerats så att ett rasistiskt budskap sprids. Polisen utreder 
ärendet nästan ett år, men lägger sedan ned utredningen.

En privatperson i Stockholm upptäcker plötsligt att hans 
övervakningskamera hemma rör sig av sig självt. Det visar sig att 
någon sannolikt har hackat apparaten och styrt den över internet. 
Polisen inleder ingen förundersökning, utan lägger ned ärendet samma 
dag som anmälan kommer in.

Ett Stockholmsföretags server hackas och någon har gjort 
utrustningen till en så kallad proxy. Det innebär att företagets server 
kan utnyttjas av utomstående som ett slags mellanhand, exempelvis i 
brottsligt syfte. Polisen inleder ingen förundersökning, utan lägger ned 
ärendet samma dag.

Ett stort företag i Göteborg utsätts för en överbelastningsattack, så att 
hemsidan släcks ned. Företaget har en incidentrapport med bland annat 
ip-nummer som det erbjuder polisen att få. Dagen efter lägger polisen 
ned utredningen, utan att ens fråga efter rapporten.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “

DN 9 nov 2014: 

“Kriminella oroar ungdomar på nätet

Ungdomar kan vara bättre än vuxna på att bedöma risker på 
internet. 18-åringar anser att hackare och kriminella är de största 
hoten. – Helt rimligt, säger Robert Jonsson på MSB.

Fyra av tio ungdomar hyser oro för att information som de lämnat efter 
sig på nätet ska användas på ett sätt som skadar dem. Hälften av de 
oroliga är mest bekymrade för hackare och kriminella organisationer. 
Det visar en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) gjort, där 6 700 18-åringar svarat på frågor om olika 
risker.

Att internet har en stor roll i unga personers liv är välkänt. MSB:s 
undersökning bekräftar den bilden.

Var tredje 18-åring har inte varit utan tillgång till internet i tolv timmar 
i sträck under det senaste året.

5 procent uppger att de inte varit utan internet någon gång på ett år.

– Om internet och mobiltelefoner skulle sluta fungera i en krissituation 
kan det bli jobbigt, säger Robert Jonsson, ställföreträdande chef vid 
MSB:s sektion för IT-säkerhet.
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– Å andra sidan kan ungdomar ha bättre koll än vuxna inom vissa 
områden på internet, eftersom de växt upp med nätet. Det är intressant 
att se, säger Jonsson.

Han håller med om att hackare och kriminella utgör de största 
riskerna.

Men 18-åringar oroas också över att information de lämnat på nätet 
kan användas på ett skadligt sätt av helt andra aktörer. 13 procent är 
bekymrade för möjliga arbetsgivare, 9 procent för staten och olika 
myndigheter.

Andelen oroliga är högre bland svarande med utländsk bakgrund, 54 
procent mot 43 för samtliga. Var tionde med utländsk bakgrund hyser 
oro för att den egna familjen ska komma över information de lämnat 
på nätet.

Det är fler kvinnor än män som är oroliga för att information kommer i 
orätta händer. Å andra sidan byter de unga männen lösenord i sin dator 
dubbelt så ofta som kvinnorna. Männens snitt är 2,5 gånger per år.

– Lösenord är viktiga för alla, både privat och i arbetslivet, framhåller 
Robert Jonsson.

Tt “

DN 13 nov 2014: 

“Polisens intagningstest måste moderniseras

Antalet poliser i Sverige behöver öka – och Rikspolisstyrelsen 
misslyckas med att rekrytera tillräckligt antal polisaspiranter till 
polisutbildningen. Vad är då problemet? Saknar yrket status och 
attraktivitet? Nej, jag påstår att så inte är fallet. Polisyrket har i dagens 
samhälle en hög status. Många tycker att det är lite tufft att vara polis. 
Se bara på alla serier i deckargenren som sänds på TV. Däremot sker 
rekryteringen på det sätt det ”alltid gjort”. Ett antal olika prov ska 
klaras av, som består av både praktiska (fysiska) och teoretiska avsnitt 
i en ”salig” blandning.

När poliser kommer ut i praktiskt arbete ser arbetsuppgifterna väldigt 
olika ut beroende på om avsikten med insatsen är ordningspolistjänst 
(exempelvis ”rensa” gator från fyllon och bus) eller utredningstjänst – 
eller rentav kriminalteknik.

Samma prov används oavsett vad den enskilda studenten har för 
intresse och inriktning med sin polisutbildning. Kanske är det att 
utreda ekonomiska brott, kanske brott inom nischen IT eller att bli en 
duktig kriminaltekniker. Frågan man måste ställa sig är om 
antagningsproven borde vara desamma för samtliga olika 
specialområden som finns representerade inom polisväsendet. Är det 
verkligen adekvat med konditionstest, skjutövningar och antal 
armhävningar om man i framtiden ska ägna sin tid åt utredning av 
ekonomisk brottslighet eller it-relaterad brottslighet? Ett gott omdöme 
och en medmänsklig attityd är alltid lämpligt – oavsett vad den 
framtida polisen ska ägna sig åt.



Självklart är inte samma test tillämpligt för alla framtida poliser. 
Detta är något som måste åtgärdas. Polisinsatser i samhället handlar 
inte bara om insatser i volym och fysisk styrka utan i hög grad om 
insatser i form av hjärnkraft inom olika teoretiska områden. När 
Rikspolisstyrelsen inser det – och handlar utifrån den insikten – kan vi 
i befolkningen börja hoppas på ett samhälle som har förmågan att 
förhindra och beivra brott – och inte som i dag bara sucka över 
polisväsendets tillkortakommanden.

Kerstin Lindroos, Liberal Debattör “

DN 18 nov 2014:

“Polisen chanslös när bedrägerier ökar 
lavinartat

Antalet internetbedrägerier har ökat lavinartat sedan 2006. Men 
90 procent av brotten klaras aldrig upp och polisens resurser 
räcker inte till för att följa med i utvecklingen.

Samtidigt som nätet blivit en allt naturligare del i vardagen har också 
antalet internetbedrägerier ökat kraftigt. Sedan 2006 har antalet 
anmälda internetbedrägerier ökat med över 750 procent enligt statistik 
från Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken baseras på en 
sammanställning av brottsrubriceringarna ”datorbedrägeri” och 
”bedrägeri med hjälp av internet”.

– Vi har alltid vetat att bedrägerierna kommer att öka i takt med 
internetanvändningen. I stort sett allt vi gör går numera via internet 
och det är först nu som vi från polisens sida börjat arbeta strukturerat 
med den här typen av brott, säger Anders Olofsson på Nationellt 
bedrägericentrum (NBC).

Som DN tidigare rapporterat leder en överväldigande majoritet av de 
anmälda IT-brotten aldrig till åtal – och internetbedrägerier är inget 
undantag – de flesta gärningsmännen går fria. 90 procent av 
internetbedrägerierna som anmäldes under 2013 förblev olösta, enligt 
BRÅ:s årsrapport från 2013. Men samtidigt ökade antalet uppklarade 
brott med åtta procent.



– Brotten ökar fortare än vi hinner med. En lugn dag kommer det in 
100 anmälningar om internetbedrägerier här i Stockholm. Vi blir hela 
tiden mer effektiva och klarar upp fler brott, men resurserna räcker inte 
till på långa vägar. På många platser i landet sitter det bara en person 
som ska ansvara för alla bedrägerier i det området, säger Anders 
Olofsson.

Många gånger vet polisen vem gärningsmannen är utan att kunna 
ställa personen inför rätta. Bevisbördan för bedrägeribrott är hög och 
det räcker inte alltid med att veta vilket konto pengarna överförts till 
eller gärningsmannens ip-nummer. I snitt anmäldes 160 fall av 
internetbedrägeri varje dag under 2013.

– Jag vill inte säga att bevisbördan är för tung för så fungerar det i ett 
rättssamhälle – vi ska hellre fria än fälla – men det är väldigt 
frustrerande, säger Anders Olofsson.

I september 2013 startade polisen Nationellt bedrägericentrum som 
ligger under Stockholmspolisen, men ska fungera som en 
sambandscentral för bedrägeribrott över hela Sverige.

– Vi befinner oss fortfarande i uppstartsfasen, men tanken är att vi ska 
underlätta samarbetet och arbeta förebyggande mot bedrägerier i alla 
former, säger Anders Olofsson.

Anders Olofsson har gjort en unik sammanställning av statistiken och 
kan nu visa att den vanligaste typen av internetbedrägeri är 
kortbedrägeri tätt följt av id-kapning och annonsbedrägerier.

– Sammanställningen gör att vi tydligare kan se vad som ryms inom de 
här brottskoderna. Det kommer hjälpa oss veta hur vi ska arbeta mer 
inriktat och se vilka insatser som ger resultat så vi kan fokusera 
ansträngningarna, säger han.

Trots att antalet anmälningar om internetbedrägeri ökat kraftigt de 
senaste åren så är mörkertalet fortfarande stort för vissa typer av 
bedrägeri.

– Vi tror att ”Microsoftbedrägerier” har ett gigantiskt mörkertal där en 
enstaka procent anmäler brottet. Sedan har så kallade 
romansbedrägerier också ett stort mörkertal eftersom de drabbade ofta 
mår dåligt för att de blivit lurade, säger Anders Olofsson.

Ett stort antal internetbedrägerier utförs av gärningsmän som befinner 
sig utomlands när brotten begås och det försvårar utredningarna 
ytterligare. Enligt Anders Olofsson ligger också olika former av 
organiserad brottslighet bakom en stor del av internetbedrägerierna.

– Det kommer krävas betydligt bättre internationellt samarbete för att 
stoppa den här typen av brottslighet, säger Anders Olofsson.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se “
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DN 18 nov 2014:
“Polisens fynd: 101 cyklar i en lägenhet

Polisen i Vadstena har hittat 101 cyklar i en tvårumslägenhet.
– Man tror inte att det är sant, säger utredningsbefälet.
En man i 70-årsåldern är nu misstänkt för grov stöld.

Det var i torsdags som den äldre mannen skulle hämtas till förhör i ett 
annat ärende.

– Vi fick tips om att han kunde ha cyklar i hemmet, och eftersom vi vet 
att han har varit inblandad i cykelstölder tidigare valde vi att göra en 
husrannsakan, säger Peter Ström, utredningsbefäl vid Motalapolisen.

Men inredningen i den lilla tvåan kom ändå som en överraskning.

– Det var cyklar staplade från golv till tak. Det fanns några möbler där 
också: en säng och något bord. Men i övrigt var det helt fullt av cyklar, 
säger Peter Ström.

Hur gick tankarna när ni gick in där?

– Man tror ju inte att det är sant till en början. Det är ingen som kan 
föreställa sig att man ska hitta så mycket gods på en plats.

Polisen hittade 101 cyklar i lägenheten och ytterligare tio i ett förråd.

Vadstenabon är misstänkt för grov stöld. Tre utredare jobbar för fullt 
med att hitta cyklarnas rätta ägare, något som dock kan ta tid. Enligt 
Peter Ström finns uppgifter som tyder på att en del av cyklarna kan ha 
stulits i andra städer.

Erik De La Reguera erik@delareguera.se “

DN 19 nov 2014: 

“Bortträngda minnen fällde pappan – nu 
prövas målet

Svensk domstol tror fortfarande på så kallade bortträngda 
minnen. En pappa dömdes i somras för sexuella övergrepp på sin 
dotter. Åtalet bygger på dotterns berättelser om övergrepp, som 
växt fram under hypnos och terapi.

I dag prövar Hovrätten för västra Sverige målet mot pappan. I 
Göteborgs tingsrätt dömdes han till tre års fängelse för grovt sexuellt 
utnyttjande av underårig. Han ska ha förgripit sig på sin dotter sedan år 
1990 då hon var fyra år gammal fram tills hon var 13 år. Pappan nekar 
till anklagelserna.

Fallet, som uppmärksammas i det kommande numret av tidskriften 
Filter, bygger helt och hållet på vittnesmål från dottern. I den fällande 
domen framgår att kammaråklagare Stefan Lind och tingsrätten litat på 
minnen som väckts under terapi, alltså liknande behandlingar som 
Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, genomgick när han började 
minnas mord han hade begått. Mord som han numera har friats från.

Av domen i Göteborgs tingsrätt framgår att dottern för första gången 
fick minnen av övergrepp när hon var 19 år och hade sin sexdebut. 
Hon blev då som en ”död fisk” och ”såg sig själv utanför sin kropp”. 
Även efter detta har hon berättat om problem med sexlivet.
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År 2009 började hon gå i terapi eftersom hon under lång tid hade 
mått dåligt. Hon fick då klarare minnen av övergreppen och menade 
att det var fadern som hade utsatt henne.

Föräldrarna hade en besvärlig separation och dottern har inte träffat sin 
far sedan hon var 16 år gammal.

Bevisen mot pappan består av dotterns berättelser om hur hon 
successivt har börjat förstå att pappan har utsatt henne för övergrepp. 
Vid en gynekologisk undersökning, berättar hon, upplevde hon att 
något var fel. ”Hon upplevde då att någon tafsat på henne och att hon 
kände sig väldigt smutsig”. Vid en utlandsresa vid vuxen ålder fick 
hon också ”flashbacks” om övergrepp från pappan under en tidigare 
resa.

Även terapeuter har vittnat. En av dem berättar att hon gav dottern 
behandling i form av ”imaginationsterapi”, en form av hypnos. Även 
anhöriga till dottern har vittnat om vad hon har berättat för dem och 
om otäcka drömmar som hon har haft.

Pappan nekar till alla anklagelserna, men bekräftar att dottern har haft 
mycket problem under sin barndom.

Hans advokat Henrik Thyselius kallade Rickard L Sjöberg, docent i 
psykologi, som berättade att falska minnen kan skapas under 
hypnosbehandling.

Göteborgs tingsrätt valde att tro på anklagelserna och dömde fadern 
till tre års fängelse för en lång rad av övergrepp mot dottern.

Men domstolen var inte enig. En nämndeman vill ogilla åtalet.

”De av målsäganden redovisade minnesbilderna har växt fram under 
en längre tidsperiod och då målsäganden varit föremål för omfattande 
terapeutisk behandling”, skriver nämndemannen. Han konstaterar 
också att dottern tidigare har angett andra orsaker till att hon mått 
dåligt, som att hon har varit mobbad.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se

Fakta. Omstridda teorier

Teorier om bortträngda minnen har tidigare spelat en viktig roll, 
särskilt i mål om sexualbrott. Under terapi har offren börjat minnas 
övergrepp och traumatiska upplevelser, som ofta har legat långt 
tillbaka i tiden.

Teorierna har utsatts för hård kritik, inte minst under utredningarna 
om Sture Bergwall/Thomas Quick som dömdes för åtta mord som han 
senare har friats från. Det var under långvarig terapi som Quick 
började berätta om alla mord han hade begått.

Kritikerna menar att den som verkligen har utsatts för hemska 
övergrepp och andra traumatiska upplevelser har mycket svårt att 
glömma dessa, även om de själva skulle vilja glömma. Däremot är 
risken stor att falska minnen kan skapas under terapeutiska 
behandlingar. “
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DN 21 nov 2014:

”Kartlägg brott mot tiggare för att 
upptäcka organiserat våld”

“En tidig varningssignal. Enstaka kränkningar och 
våldshandlingar förebådar grövre, organiserat våld. Det lärde vi 
oss vid attackerna mot flyktingförläggningar på 1980- och 1990-
talen. Vi uppmanar polisen att sammanställa brott som riktas mot 
tiggarna, för att i tid kunna se mönstren, skriver Helene Lööw och 
Christer Mattsson.

Den leende kvinnan med luggslitna kläder och mannen i trasiga skor 
som med vädjande blick sträcker fram varsin mugg mot dig väcker 
känslor. De påminner oss alla om att samhället inte är som vi skulle 
vilja att det var. Din reaktion på det du ser kommer leda till en 
ögonblicksnabb respons. Du tittar bort, ler tillbaka, ger och går vidare, 
ger inte och går vidare eller stannar upp. Är det ditt problem, är det 
deras problem, är det Rumäniens eller Bulgariens problem, eller 
kanske de svenska myndigheternas problem?

Vi kan nu konstatera att en betydande grupp människor tycker att det 
är tiggarna själva som är problemet. Det börjar alltid med att det sprids 
rykten, myter och berättelser som i själva verket är lika gamla som 
fattigdomen själv. Egentligen är de rika som troll, det är organiserade 
ligor, de är för lata för att arbeta och när de inte tigger så stjäl de. 
Samma berättelser om de fattiga har varit i omlopp under århundraden 
även om de moderna varianterna är uppdaterade med dyra bilmärken, 
telefoner och andra förmenta statusmarkörer. Det som tidigare spreds 
via tidningar, och mun till mun, allt det där som ”alla” påstod sig veta 

med bestämdhet för de hade ”hört det av någon” sprids nu med 
blixtens hastighet via ändlösa delningar på sociala medier.

Vi har båda tillsammans och var för sig arbetat med rasism i alla dess 
olika former och grader, med svenska nazistiska, extrem rasistiska och 
andra hatmiljöer i mer än ett kvartssekel. Vi vet att denna typ av myter 
fyller ett grundläggande behov hos människor att frigöra sina 
skuldkänslor och ansvarstagande mot lidande medmänniskor genom 
att rätt och slätt påstå att de får skylla sig själva. Men vi vet också att 
detta grundläggande behov samtidigt blir en upptrappning som 
utvecklas till hat vilket i sin tur kommer att leda till våld därför att 
våldet alltid är hatets yttersta konsekvens. Vi menar att det är 
uppenbart att det systematiska våldet mot tiggare redan är här. Med 
systematiskt våld menar vi att våld blir en frekvent och återkommande 
respons i skilda lokalsamhällen mot samma grupp av offer på likartade 
bevekelsegrunder och med liknande tillvägagångssätt. Det är också 
systematiskt därför att när man på en plats överskrider en tidigare 
gräns och till exempel tänder eld på ett tältläger ökar sannolikheten för 
att detta kommer upprepas på andra ställen.

Det som vi redan kan iaktta är alltifrån symboliskt våld i form av 
okvädingsord och förnedrande tillmälen som anspelar på tiggares 
kulturella bakgrund eller sociala utsatthet till fysiska handlingar som 
att hälla vatten på, eller i förbifarten slå med kassar och knytnävar när 
de tigger och angrepp på deras tillhörigheter. Vidare påstår vi att det 
finns en röd tråd mellan att ladda upp filmer på sociala medier där man 
förnedrar tiggare genom att spotta på dem, lägga skräp i deras muggar, 
slänga till dem bananer eller på annat sätt förminska dem och 
användandet av presumtivt dödligt våld. Allt är en serie av 
avhumaniserande responser som hatmiljöer alltid ritualiserat innan 
situationer förvärrats.



Människor i hatmiljöer har ett behov av att rättfärdiga sina 
aversioner genom att projicera skuld på dem man hatar och i slutändan 
stänga ut dem från vårt gemensamma universum av delade mänskliga 
rättigheter. Det här är heller ingenting historiskt nytt, de som lever i 
samhällets utkanter – uteliggare, tiggare, socialt utslagna, psykiskt 
sjuka som förlorat sitt fotfäste i tillvaron och missbrukare – har länge 
utsatts för våld, som få har brytt sig om.

Vi som arbetar i fältet och fler med oss minns mycket väl hur 
brandattentat mot flyktingförläggningar, religiösa byggnader och andra 
lokaler som kunde kopplas till minoriteter eskalerade i slutet av 1980- 
och början av 1990-talet. De flesta av de attentaten skedde utan 
inbördes kontakt mellan förövarna – den övervägande majoriteten av 
de lagförda förövarna hade ingen organisationstillhörighet, och var väl 
etablerade i lokalsamhället, de uppfyllde inte schablonbilden av unga 
arga marginaliserade män, men de inspirerade varandra och ur dessa 
handlingar växte en extremt våldspotent hatmiljö som åren efter skulle 
skörda åtskilliga människoliv. De attentaten föregicks av 
ryktesspridning som övergick till klotter, skadegörelse och enstaka 
konfrontationer, i vitt skilda samhällen, innan brandbomberna började 
hagla.

Vi uppmanar därför Rikspolisstyrelsen att omgående starta en 
nationell sammanställning av alla former av brott som riktas mot 
tiggarna för att följa utvecklingen och tidigt upptäcka tecken på 
organiserat våldsutövande. Detta gjordes på 1990-talet vid attentaten 
mot flyktingförläggningarna och kom att bli en viktig pusselbit för att 
förstå den våldsamma miljö som då växte fram och den växelverkan 
som finns mellan ryktesspridning och konkreta fysiska handlingar och 
mellan det som är oorganiserat och det som är organiserat. En 
utmaning som vi har framför oss nu är att dessa utsatta människor är 

mindre benägna att polisanmäla angrepp som de utsatts för. Detta av 
flera skäl. De är inte alltid medvetna om att en del av de verbala 
angreppen är olagliga, de kan vara rädda för att kontakta myndigheter 
och det finns en hjärtskärande skam hos utsatta människor som för 
länge sedan vant sig att stå ut med och tiga om de mest brutala och 
förnedrande behandlingarna de utsätts för. Därför kommer en sådan 
kartläggning kräva mer än att bara sammanställa anmälda brott. 
Polisen måste upprätta en samlad indicierapportering från varje 
polismyndighet, samarbeta med de frivilligorganisationer som arbetar 
för att hjälpa tiggare och låta genomföra fältintervjuer för att 
komplettera bilden av våldets art, utbredning och omfattning.

På detta sätt kommer vi att veta bättre vad som redan sker och därmed 
kunna förutse vilken utveckling som kan väntas. Då finns tid att 
utarbeta preventiva strategier – och inte minst kommer detta att 
påminna oss alla om det moraliska nederlaget för vårt samhälle när de 
svagaste av svaga i sina böner om barmhärtighet riskerar att i stället få 
stryk.

Helene Lööw, Docent I Historia Uppsala Universitet, Biträdande 
Föreståndare För Centrum För Polisforskning Christer Mattsson, 
Grundare Av Toleransprojektet Och Doktorand I Pedagogik 
Göteborgs Universitet “



DN 21 nov 2014: 

“Rikspolischefen får verklig makt – och ett 
stort ansvar

För första gången i svensk historia får vi en rikspolischef som 
verkligen får bestämma. Dan Eliasson tycker att det låter som ett 
oemotståndligt uppdrag, men med verklig makt följer också ett 
verkligt ansvar. Det går inte längre att skylla ifrån sig.

Analys.
Den nya polisen innebär inte bara att ett antal chefer byts ut och att 
olika avdelningar och grupper får nya namn.

Den nuvarande rikspolischefen Bengt Svenson och alla hans 
föregångare på posten har egentligen haft små möjligheter att påverka 
polisarbetet. Det är länspolismästarna, som varit chefer över sina egna 
myndigheter, som har haft den verkliga makten.

Från och med den 1 januari är läget ett annat. Länspolismästarna 
avskaffas och Dan Eliasson blir den som verkligen bestämmer över 
Sveriges största myndighet. Det handlar i nuläget om exakt 28 871 
medarbetare, enligt hans egna uppgifter.

Myndigheten är inte bara stor till antalet. Polisen är mäktig på riktigt. 
Till skillnad från andra medborgare har man rätt att i vissa fall använda 
våld, låsa in människor, tränga sig in i deras hem och rent av skjuta på 
dem.

Med makten följer ansvar och kritik. Särskilt hård blir kritiken när 
denna mäktiga polis inte lyckas lösa sitt uppdrag, att bekämpa 
brottslighet och skapa trygghet för vanliga medborgare.

Så Dan Eliasson får många problem att brottas med. Här är några av 
de viktigaste:

1. Klara upp fler brott. Ett alldeles grundläggande krav där det i dag 
finns stora brister. Trots att poliserna har blivit fler så har andelen 
uppklarade brott snarast minskat. I dag finns stora brister i polisens 
kompetens att utreda sexualbrott, bedrägerier, ekonomisk brottslighet 
och flera andra områden.

2. Få den nya organisationen att fungera. En del skeptiker menar att 
det kan ta runt två år innan arbetet blir effektivt. Den tiden finns inte 
här. Dan Eliasson säger sig ha en ledarstil som ska få alla att känna sig 
delaktiga. Men den nya organisationen leder till att ett stort antal 
chefer får nya arbetsuppgifter. Alla medarbetare lär inte vara lika 
entusiastiska.

3. Öka förtroendet. DN:s avslöjande om exempelvis registrering av 
romer, och en del våldsamma ingripanden, visar att alla grupper i 
samhället inte självklart vänder sig till polisen när de blir utsatta för 
brott.

4. Få ordning på ekonomin. Flera kritiker, bland annat 
Polisförbundet, menar att anslagen till polisen behöver öka. Utredaren 
Thomas Rolén har menat att det behövs ytterligare två miljarder.



5 Bordet är redan dukat. Dan Eliasson utses när en stor del av 
besluten om den nya polisen redan är fattade. Många utgick ifrån att 
den som har genomfört omorganisationen, Thomas Rolén, också skulle 
bli den nya rikspolischefen. Men den nya regeringen ville annorlunda.

Dan Eliasson säger att fattade beslut ska gälla, men det innebär att han 
får små möjligheter att bestämma vilka hans närmaste medarbetare 
blir.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se

Fakta.

Hårt kritiserad på sitt tidigare jobb

Dan Eliasson, 53 år, har under en lång tid varit en av de mest 
populära statliga cheferna. Men hans senaste uppdrag, generaldirektör 
för Försäkringskassan, har lett till hård kritik, inte minst från anställda.

Under sin tid som generaldirektör för Migrationsverket gjorde han sig 
känd för att vara utåtriktad och duglig. Han blev populär genom att 
själv delta aktivt i debatten om flyktingfrågor.

Men på Försäkringskassan blev kritiken hård efter anklagelser om 
att vissa toppchefer gynnades och att hans kritiker skulle straffas. En 
undersökning från i våras, gjord av fackförbundet ST, visade att bara 
var fjärde anställd hade förtroende för honom.

Tidigare har Dan Eliasson bland annat varit statssekreterare på 
justitiedepartementet och tillförordnad chef för Säkerhetspolisen, 
Säpo. DN “

DN 25 nov 2014: 
“ Nya regler förenklar brott

Nya regler som öppnat för revisorslösa bolag har lett till mängder 
med felaktiga årsredovisningar. Ekobrottsmyndigheten noterar 
hur kriminella utnyttjar situationen och planerar nu en 
omfattande granskning.

Facit av fyra år med revisorslösa aktiebolag är att detta håller på att bli 
ett jätteproblem. Antalet felsummerade bokslut har trefaldigats, från 
knappt 900 stycken 2011 till drygt 2 800 i år. Antalet bokslut utan 
revisionsberättelser har ökat från 767 till över 136 000 stycken.

Det framgår av en sammanställning kreditupplysningsföretaget UC 
gjort av de bokslutsrapporter och årsredovisningar som skickas in till 
Bolagsverket.

Bolagsverkets presschef Ulf Karnell bekräftar bilden av den sämre 
kvaliteten i de årsredovisningar som lämnas och som saknar 
revisionsberättelser. Han påpekar samtidigt att Bolagsverket redan 
inför lättnaderna i regelverket varnade för den utveckling som nu sker.

– Risken är att allas förtroende för årsredovisningarna minskar när 
innehållets kvalitet urholkas, säger han.

Dan Brännström, generalsekreterare för redovisningskonsulter, 
revisorer och rådgivare (FAR), är också beklämd. Utvecklingen är 
fullständigt oacceptabel, anser han.

– Tilltron för aktiebolagen håller på att undermineras bland 
leverantörer, kunder och kreditgivare, säger Dan Brännström.
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Han befarar också att förenklingen där företag inte behöver använda 
revisor gör det enklare att använda aktiebolagsformen för kriminella 
syften. En farhåga som bekräftas av Henrik Lundin, ekorevisor på 
Ekobrottsmyndigheten, EBM.

– Förenklingen har definitivt visat sig ha en baksida. Vi har sett hur 
kriminella startat bolag, valt bort revisorn och därefter presenterat 
bokslut med stor omsättning, uppgifter som nått 
kreditupplysningsföretagen. Efter en kort tid har bolaget försatts i 
konkurs när personerna bakom uppnått sitt syfte, säger Henrik Lundin.

EBM planerar därför att starta en utredning som ska ge svar på hur 
omfattande missbruket är. Enligt Henrik Lundin misstänker man att 
det som hittills nått ekobrottsmyndigheten kan vara tecken på ett mer 
omfattande problem.

Lättnaderna i kraven på att bolaget måste ha en revisor infördes av 
Alliansregeringen i november 2010. I  dag väljer fyra av fem 
nystartade bolag bort revisorn. Av Sveriges cirka 400 000 aktiva 
aktiebolag saknar i dag drygt 40 procent revisorer, enligt UC:s 
sammanställning.

Roland Sigbladh, marknadschef på UC, hör till de som är kritiska till 
de förenklade revisorskraven.

– Bokslutens uppgift är att ge en rättvisande bild över ett företags 
ekonomiska ställning och där ser vi en väsentlig skillnad jämfört med 
innan regeländringen, säger Roland Sigbladh.

Han konstaterar att det kan ses som logiskt om de flesta nystartade 
företag startar utan revisor då de inledningsvis inte ser något behov av 
en sådan.

– Företaget bör dock tänka till en extra gång, inte minst om man 
bedömer att omsättningen på kort tid kommer att öka.
DN har tagit del av några av de tusentals felaktiga årsredovisningar 
som lämnats in till Bolagsverket. Förutom att de är handskrivna och 
uppvisar stora brister i stavning, är många felsummerade.
Både Roland Sigbladh, UC, och Dan Brännström, FAR, är överens om 
att en väg att komma tillrätta med problemet kan vara att bolagen 
måste skicka in sina årsredovisningar elektroniskt. Nu måste 
Bolagsverket manuellt kontrollera varje årsredovisning.

– Ytterligare en väg mot bättre rapportkvalitet är att bolagen skaffar 
sig revisionskonsulter som löpande följer och granskar bolagens 
bokföring, säger Roland Sigbladh.
Dan Brännström är inne på samma linje.

– Jag tror inte att revisionsplikten kommer tillbaka, därför måste alla 
tänkbara åtgärder vidtas, säger han.
Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Fakta.
Kriterier som årsredovisningar måste uppfylla

Bolagsverkets uppdrag är att registrera och kungöra en offentliggjord 
årsredovisning. Verket godkänner därför inte inkomna 
årsredovisningar. Årsredovisningarna registreras först då de uppfyller 
kriterier som:
Att de har inkommit i rätt tid.
Att de är undertecknade av behöriga företrädare för företaget.
Att de innehåller resultat- och balansräkning.
Att det finns ett fastställelseintyg.
Det är alltid aktiebolaget och dess styrelse som ansvarar för den 
ekonomiska information som lämnas i årsredovisningen.
Källa: Bolagsverket “
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DN 25 okt 2014:

“Risk för ny finanskris när Europas banker 
granskas”

“I morgon kommer beskedet som Europas bankchefer väntat på –  
vissa med fasa. Då presenterar den Europeiska centralbanken (ECB) 
resultatet av sina tester av bankernas ekonomiska hälsa. Resultatet kan 
utlösa en ny kris för bankväsendet och euron.

Stresstesterna –  som de kallas för – har lett till att ECB gått igenom 
130 stora bankers tillgångar. Därefter har centralbanken mätt risken i 
tillgångarna genom att simulera olika dåliga ekonomiska scenarior.

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har samordnat tester som 
görs i icke-euroländer. Det är dock nationella myndigheter, i Sverige 
Finansinspektionen, som utför testerna. Testerna ska visa vilka till-
gångar som är osäkra vid en kris och vilka konsekvenser en kris får för 
banken, för banksystemet och ytterst för medlemsstaterna.

Det här är första gången som ECB gör testerna och centralbanken har 
en svår balansgång att klara.

För det första måste centralbanken visa att den menar allvar med 
stresstesterna. Tidigare tester, som gjorts av EBA, har varit mindre 
lyckade. Belgiska storbanken Dexia fick till exempel grönt ljus, bara 
för att några månader senare tvingas be staten om ekonomisk hjälp.

Men ECB får inte vara så hård att den hotar den sega återhämtningen 
inom eurozonen. För stora krav på alltför många banker, gör att den 
livgivande kreditgivningen – redan i dag trög – blir ännu sämre.



EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) har varit ledande i parla-
mentet när det gäller att få EU:s bankkrislagstiftning på plats. Den 
säger i princip att det är ägarna och andra investerare som ska ta 
smällen om en bank hamnar i svårigheter.

Här kan testerna bli en början på en bättre fungerande bankmarknad. 
Det blir en tydligare uppdelning mellan dåliga och bra banker.

– Testerna kommer att visa att ett antal banker inte klarar dem. Men de 
andra, de kommer att vara stabila, säger Hökmark.

I onsdags föll euron och bankaktier efter att en spansk nyhetsbyrå, 
med hänvisning till anonyma källor, hävdat att minst elva stora banker 
i sex länder inte kommer att klara testerna. Hit hör bland andra de tre 
stora grekiska bankerna Alpha Bank, Piraeus Bank och Eurobank.

Och i går, fredag, hänvisade nyhetsbyrån Bloomberg, som sett ett ut-
kast till beslut, att 25 banker skulle få underkänt. Tio av dem sägs stå 
inför ett akut behov av nytt kapital.

Redan innan resultatet presenteras har några banker redan sagt att de 
inte kommer att klara testerna. Delstatliga österrikiska Volksbanken 
kommer att gå i likvidation eftersom banken inte tror att de kommer 
att klara testerna och inte heller kan få tillräckligt med kapital.

Och även om ingen tror att någon av de svenska bankerna kommer att 
misslyckas, så kan resultatet få spridningseffekter som också kan 
drabba svensk ekonomi. Sveriges viktigaste handelspartner är andra 
EU-länder och en fördjupad kris där får negativa följder för svenska 
företag, även bankerna.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

“Fakta.

Krav på ägare att skjuta till kapital

En banks tillgångar består i huvudsak av dess utlåning till stater, 
kommuner, företag och hushåll. Om testerna visar att vissa tillgångar 
är för riskfyllda kan följden bli ett krav på bankens ägare att skjuta till 
mer kapital.

ECB testar 130 banker i euroområdet. Nordea, med betydande 
verksamhet i eurolandet Finland, liksom Swedbanks och SEB:s banker 
i Litauen och Lettland finns med på listan.

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har svarat för samordningen 
av ECB:s tester med dem som nationella myndigheter gör i icke-
euroländer. För svensk del är det Finansinspektionen som gjort 
testerna och det resultatet kommer också att publiceras i morgon. “
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DN 27 okt 2014

“Nyckelfrågan är hur pålitliga 
stresstesterna bedöms vara
De svenska bankerna får godkänt, medan 25 banker i eurolän-
derna underkänns av Europeiska centralbanken. Det är tungt 
främst för Cypern, Grekland och Italien, men en lättnad för 
Europa. Hotet om en ny finanskris känns inte överhängande.

Analys

På söndagen klockan tolv kom beskeden samtidigt från Europeiska 
centralbanken (ECB), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och 
nationella myndigheter som svenska Finansinspektionen. Alla skulle ut 
samtidigt med sina stresstester av bankerna, vid en tidpunkt när 
finansmarknaderna var stängda.

Resultaten visar sig dock ligga nära vad många hade väntat. De fyra 
svenska storbankerna – Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken 
– klarar granskningen med god marginal. Det gäller även deras 
verksamheter inom euroområdet: Nordea i Finland, liksom SEB och 
Swedbank i Estland, Lettland och Litauen samt SEB i Tyskland.

Av de 130 banker i euroområdet som har granskats av ECB klarar sig 
dock inte alla lika bra. Bland dem finns 25 banker som underkänns och 
inom två veckor måste svara på vad de ska göra.

.

Krisbankerna väger tyngst i Cypern och Grekland, men storleken – 
räknat i euro – på de pengar som måste skjutas till är störst i Italien. 
Banker som har fått underkänt finns också i Belgien, Frankrike, Irland, 
Portugal, Slovenien och Tyskland.För åtskilliga av dem är dock 
kapitaltillskott redan på väg. Flera av de grekiska krisbankerna ser ut 
att bli räddade, medan utsikterna verkar sämre för de cypriotiska och 
några av de italienska bankerna.

Hotet om en ny finanskris känns ändå inte överhängande, när det 
stora flertalet av euroländernas banker nu har klarat stresstesterna. För 
flera av de underkända bankerna räcker det med ganska måttliga 
kapitalskott. Det ger gott hopp om att det europeiska banksystemet 
snart ska fungera igen och kunna sköta sin viktigaste uppgift: att 
förmedla krediter.Stresstesterna ger en ökad transparens: Bankernas 
låneportföljer är nu genomlysta och man har beräknat följderna ifall 
olika tillgångar – som krediterna har gått till – skulle falla i värde. De 
banker som har fått godkänt kan därmed uppfattas som mer pålitliga 
än förut, vilket hela det finansiella systemet vinner på. Alla är ju 
verksamma i förtroendebranschen och därmed beroende av varandras 
goda rykte.

Ändå är det för tidigt att helt blåsa faran över. I dag, måndag, får vi 
se hur bankaktierna påverkas av stresstesterna och om det uppstår oro 
på interbankmarknaden, alltså den marknad där bankerna handlar med 
varandra. Men det tar längre tid innan resultatet säkert kan bedömas.

Nyckelfrågan blir om stresstesterna kan uppfattas som pålitliga eller 
om de har anpassats för att passa andra önskemål. Skulle många fler 
banker ha underkänts om man hade målat upp ännu sämre scenerier – 
till exempel med deflation – som de också måste klara? Hur har ECB 



skött sin dubbelroll som både granskande myndighet och centralbank, 
med uppgift att försvara det finansiella systemet?

Vad som absolut inte får hända är att banker som har godkänts ändå 
efter en tid går omkull. Tidigare när detta inträffade, blev följden att 
stresstesterna helt tappade sin trovärdighet.

Nu kan man räkna med att finansmarknaderna gör en strängare 
bedömning, där även de banker som har klarat sig igenom med knapp 
marginal tvingas stärka sitt kapital. Alla har intresse av en 
uppryckning, utom de banker som saknar tillräckliga buffertar och är 
till skada för de andra.

På det sättet gör stresstesterna nytta, långt utöver vad 
granskningsmyndigheterna har bestämt. Skärpning pågår, skulle man 
kunna säga!

Johan Schück johan.schuck@dn.se

Fakta.

Dessa banker hade sammanlagt 230 miljarder kronor för lite i eget 
kapital vid utgången av 2013

Eurobank (Grekland) 42,6

Monte dei Paschi di Siena (Italien) 39,1

National Bank of Greece (Grekland) 31,6

Banca Carige (Italien) 16,8

Co-operative Central Bank (Cypern) 10,7

Banco Comercial Portugues (Portugal) 10,6

Bank of Cyprus (Cypern) 5,7

Österreichischer Volksbanken-Verbund (Österrike) 7,9

Permanent TSB (Irland) 7,8

Veneto Banca (Italien) 6,5

Banca Popolare (Italien) 6,3

Banca Popolare di Milano (Italien) 6,3

Banca Popolare di Vicenza (Italien) 6,3

Piraeus Bank (Grekland) 6,1Credito Valtellinese (Italien) 3,5

Dexia (Belgien) 3,1

Banca Popolare di Sondrio (Italien) 2,9

Hellenic Bank (Cypern) 2,6

Münchener Hypotekenbank (Tyskland) 2,1

AXA Bank Europe (Belgien) 1,8

Caisse de Refinancement de l’Habitat (Frankrike) 1,2

Banca Popolare Dell’Emilia Romagna (Italien) 1,2

Nova Ljubljanska banka (Slovenien) 0,3

Liberbank (Spanien) 0,3Nova Kreditna Banka Maribor (Slovenien) 0,3

Siffran anger hur stor kapitalbristen, avrundat med en decimal, i 
miljarder kronor var för varje bank vid årsskiftet.

DN “

mailto:johan.schuck@dn.se
mailto:johan.schuck@dn.se


DN 27 okt 2014
“25 banker fick underkänt
De fyra svenska storbankerna är urstarka och klarade därmed 
helgens europeiska hälsotest. Men 25 banker fick underkänt och 
13 av dem har nio månader på sig att skaffa fram över 90 
miljarder kronor.

Den Europeiska centralbankens (ECB) och den Europeiska 
bankmyndighetens (EBA) så kallade stresstester av Europas ledande 
banker var något som bankirer sett fram emot med spänning. Testerna 
skulle avslöja vilka banker som inte kunde klara en kris och därmed 
måste få in mer kapital.

I Sverige var det Finansinspektionen (FI) som på uppdrag av EBA 
genomförde testerna. Och de visade vad de flesta kunde ana: De 
svenska bankerna tillhör Europas starkaste. Inte ens om man målar upp 
en bild av krympande ekonomi, stigande arbetslöshet och fall i 
fastighetspriser och aktiekurser, skulle någon svensk storbank få 
problem med att klara sig. De skulle ändå med råge ha tillräckligt med 
buffertkapital.

Visserligen har testet lett till att de samlade problemkrediterna (lån där 
betalningen inte kommer som avtalats) uppvärderats från 42,3 
miljarder kronor till 52,4 miljarder, men det utgör inget hot mot 
bankerna.

25 banker fick underkänt, men 12 av dem har dock under året lyckats 
ta in tillräckligt med kapital för att göra ECB nöjt. För övriga 13 börjar 
nu en intensiv period där de på två veckor måste berätta hur de ska 
lösa kapitalbristen.
Dan Lucasdan.lucas@dn.se “

DN 28 okt 2014 

“Stresstest i ultrarapid

En tusenhövdad armé av revisorer och experter har arbetat i nästan ett 
år med översynen av Europas banksystem. Böckerna har öppnats för 
granskning, lån har synats i sömmarna och olika scenarier undersökts i 
stresstester.

I söndags rapporterade tillsynsmyndigheterna och centralbanken ECB 
vad de har kommit fram till. Beskeden var en smula muntrare än vad 
många hade väntat. Av över hundra banker som ingick i granskningen 
gav myndigheterna 25 bakläxa. De får nu nio månader på sig att staga 
upp sin ekonomi och ta in nytt kapital.

Framför allt är det Italien och Grekland som dras med vissa 
bekymmer, medan storbankerna i övriga länder på det hela taget ses 
som friska. Någon ny akut banksjuka väntar inte runt hörnet, är ECB:s 
slutsats. Avarterna har gallrats ut under de gångna årens stora 
räddningsoperationer.

Kritikerna minns dock fiaskot 2011, då banker som gavs grönt ljus i 
stresstesterna gick omkull bara några månader senare. Den här gången 
är ribban högre, och samma stränga krav gäller för alla, säger 
centralbanken. Det kommer att dröja innan man vet säkert hur 
trovärdig översynen är.

Beskeden väcker vissa tvivel. På söndagens pressträff fick ECB:s 
chefer frågan varför man inte har räknat med risken för deflation – 
negativ inflation – i sina scenarier. Det besynnerliga svaret löd att det 
inte blir deflation. Tror man.
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I stället har man i ett värsta scenario räknat med ovanligt låg inflation, 
förklarade vicechefen Vitor Constancio.

Men en prisökningstakt nära noll är redan ett faktum, och 
Internationella valutafonden, IMF, ser annorlunda på Europas 
framtidsutsikter. I sina senaste rapporter räknar fondens ekonomer med 
en betydande risk för deflation i euroländerna. De hävdar att 
sannolikheten är 30 procent.

Priserna kan visserligen sjunka under kortare perioder utan att det 
medför bekymmer. Det prisfall på olja som har setts sedan sommaren 
ger rentav en skjuts åt konjunkturen, påpekar IMF.

Men det är inte bara bensinkurvan som pekat nedåt. Och när hela 
prisnivån faller under en längre tid blir effekten en annan. Hushåll och 
företag som räknat med en viss inflation får det svårare att växa ifrån 
gamla lån; i praktiken växer skuldberget. På samma vis störs 
lönebildningen.

Ekonomin hamnar sedan på lågvarv och det ger i sin tur upphov till 
förväntningar som fortplantas.

Att företag inte är villiga att ta nya lån och investera är ett tecken på att 
Europa befinner sig nära en sådan ond spiral. Investeringarna ligger 
kvar på samma nivå som under krisåret 2009, visar ECB:s egna siffror.

Trots att räntorna är låga och att hyfsat sunda banker står redo att ge 
lån sker inte de nya företagssatsningar som skulle ge tillväxt och jobb. 
Även de offentliga investeringarna ligger på bottennivåer. 
Euroländernas utgifter för sådant som vägar har fortsatt att sjunka 

sedan krisen bröt ut

I första hand är det dock inte bankerna som drabbas av det, så ECB 
kanske har rätt i att risken för en smäll i finanssektorn har minskat.

Nolltillväxt och nollinflation är däremot en verklig risk. På flera håll i 
Europa dämpas återigen konjunkturen. Till och med Tyskland har stött 
på bakslag. Arbetslösheten fortsätter att vara hög.

Under det första skedet av bank- och skuldkrisen agerade EU sent. 
Först med kniven mot strupen har ländernas ledare kunnat finna 
kompromisser.

Det är därför både på gott och ont som de kommande årens bekymmer 
sannolikt blir mindre akuta. Till EU:s viktigaste utmaning hör att 
hantera risken för en långsam glidning in i permanent lågkonjunktur, 
deflation och stagnation.

DN 28/10 2014 “



DN 28 okt 2014 

“Fascismen och kapitalismen sitter i samma 
båt
Antirasismen har nått en återvändsgränd i sin analys. Nu måste 
SD:s framgångar förstås ihop med bristen på ekonomisk rättvisa. 
Kajsa Ekis Ekman jämför dagens och gårdagens fascism: den har 
alltid stått i tät förbindelse med kapitalet.

Bestörta. Oroade. Deprimerade. Chockerade. Att läsa de intellektuellas 
reaktioner på SD:s framgångar är att vandra genom en terapisession. 
Ja, kanske är känslor det enda som återstår nu? Efter två decennier då 
fascismen sakta men säkert växt i Europa, har både psykologiska och 
ideologiska förklaringar tillämpats och kommit till korta. Kvar blir att 
vråla ut sina känslor i förtvivlan.

När fascistiska och nazistiska grupper plötsligt började synas på 
Europas gator i början av 90-talet, efter fyrtio års frånvaro, var 
tolkningen framförallt psykologisk. Det sades att det rörde sig om ett 
fåtal förvirrade unga män, som saknade manliga förebilder och som 
sökte sig till ”våldsamma ideologier” oavsett vilka. I takt med att dessa 
grupper organiserat sig och tagit plats i parlamenten har den här 
förklaringen av förklarliga skäl stått tillbaka. Inte kan stora delar av 
Sverige, Frankrike och Ungern bestå av mobbade, faderlösa barn som 
behöver trygghet. Den psykologiska förklaringsmodellen återfinns 
idag nog bara hos Åsne Seierstad i hennes bok om Breivik, ”En av 
oss”, där hon beskriver efterkrigstidens största fascistiska massaker 
som en amerikansk skolskjutning helt utan politiska motiv.

Istället har en annan förklaring tagit dess plats: den ideologiska. Idag 
är det vanligare att hävda att fascism är en medveten ideologi och att 
dess följare inte alls är förvirrade, utan vet exakt vad de gör. Ann 
Heberlein beskriver fascismen i DN (26/5) som ”läran om den starkes 
rätt” och en ”konservativ syn på män och kvinnor.” Ideologi är också 
det centrala temat i Henrik Arnstads ”Älskade fascism” från förra året. 
För Arnstad är fascismen en ”ultranationalistisk ideologi” som bygger 
på ”manliga övermännisko-ideal.” Han finner fascismens rötter i vår 
historias tankegods: kolonialism, rasism och patriarkala ideal. Vilket är 
helt sant: dessa tankar ligger latent i vår kultur. Men varför 
aktualiseras de i vissa tider?

När Arnstad ska förklara det blir han genast vagare. Det beror på att 
”människor är svältfödda på optimism, positiva budskap och 
trygghet.” Att fascismen försvann efter 1945 berodde på att den blev 
”diskrediterad.” Den verkliga världen är avlägsen, idéerna tycks 
uppstå av sig själva, i en värld där de bråkar med andra ismer.

Om vi accepterar tesen att fascism främst är en uppsättning idéer, så 
följer det logiskt att kampen måste föras genom att motverka dem med 
andra idéer. Det gäller att se till att fascism inte normaliseras, att den 
inte får utrymme i medierna, att den inte omtalas med andra ord såsom 
”främlingsfientlighet” eller ”invandringskritik.” Det är också på den 
ideologiska planhalvan som motståndet mot fascism förts det senaste 
årtiondet. Men den som trodde att upprop på Facebook, öppna brev till 
Åkesson och ”Vi gillar olika”-kampanjer är det bästa verktyget, har 
idag mycket att tänka över

Det finns dock något annat att ta till då de psykologiska och 
ideologiska förklaringarna blivit bankrutta. Låt oss ställa de 
materialistiska frågorna! Kanske är inte den viktigaste frågan: vem är 



fascisten? Utan: Varför just nu och inte tidigare? Hur kommer det sig 
att Europa lyckades hålla fascismen borta under fyrtio år?

Att det finns ett samband mellan fascism och ekonomiska kriser står 
ganska uppenbart. Fascismen uppstod efter den stora depressionen och 
försvann under de gyllene åren 1945-1980: samma period då 
fascismen var frånvarande från västvärldens politiska liv var också den 
period då väst inte genomgick en enda kris.

Fascism och nazism återkom i en tid som präglats av kriser och där de 
ekonomiska klyftorna, både mellan klasser och stad/landsbygd, är 
tillbaka på nivåer som rådde för hundra år sedan. I Grekland fanns 
knappt Gyllene Gryning före krisen, och gick från 0,4 procent till 8 
procent på bara två år. Sverige må kanske inte genomgå en akut kris, 
men klassklyftorna växer snabbare här än i något annat OECD-land.

Sambandet mellan kris och fascism är självfallet inte mekaniskt. Det 
är inte så att bara för att fattigdom växer, poppar automatiskt ett 
framgångsrikt fascistparti upp och tar över. Sambandet är snarare 
organiskt, särskilt i en tid då idéer som växer i ett sammanhang, en 
särskild miljö, kan läsas på nätet och slå rot i ett helt annat 
sammanhang, i en helt annan miljö.

Vad som dock glöms bort idag är att 30-talets fascism inte bara var en 
folklig rörelse. Den var också storkapitalets försök att kväva den unga 
demokratin i sin linda. Fascismen var, när den uppstod i Italien och 
Tyskland på 30-talet, en förening av två krafter. Å ena sidan en 
rasande människomassa bestående av arbetare, småborgare och 
småföretagare. Å andra sidan storkapitalet, särskilt den tunga 
industrin.

Som i tider av turbulens och fara för revolution stod inför ett val 
mellan socialism och fascism, och stödde den senare. Industriledare 
som Fritz Thyssen finansierade Hitler för att de i honom såg någon 
som kunde pressa tillbaka bolsjevikerna, berättar Thyssen i sin bok 
”Jag betalade Hitler” (1941). I Italien betalade arbetsgivare fascistiska 
gäng för att pressa tillbaka strejker och slå ner fackföreningsledare. 
Marxistiska teoretiker som Daniel Guérin, Nicos Poulantzas, Lev 
Trotskij och Antonio Gramsci förklarade 30-talets fascism som en 
kapitalistisk undantagsregim att ta till då läget var skarpt.

1930-talets fascism var en märklig förening; riktade sig till en klass 
men representerade en annan. Därav uppstod fascismens speciella 
kultur, som talar ett småborgerligt språk, påstår sig representera den 
”vanliga, hederliga människan” emot makten och underliga konstnärer. 
Men som, om man granskar dess politiska förslag, snarare står upp för 
arbetsgivaren, emot sina väljares intressen.

När fascismen nu återkommer, är det till synes bara den ena halvan. 
Bakom Gyllene Gryning, SD, SvP och Front National står knappast 
storkapitalet. Ingen kapitalist med det sunda förnuftet i behåll skulle 
stödja dem. Delvis därför att kapitalet inte behöver ta hjälp av 
irrationella stormtrupper – socialismen är inget större hot idag. Men 
framför allt är kapitalet idag inte nationellt till skillnad från på 30-talet. 
Tvärtom behöver kapitalet fri rörlighet och relativt öppna gränser, se 
bara på hur Svenskt Näringsliv argumenterar. Den samtida fascismen 
är en halv fascism: den saknar sin rike vän.

Betyder detta att kapitalet idag inte har antidemokratiska tendenser? 
Nej. Det betyder istället att det finns andra metoder: EU, IMF, WTO, 
TTIP, avtal som tillåter kapitalet att gå runt stater, samt införandet av 
teknokrater och demonstrationsförbud i undantagstider. Det mål som 



kapitalet hade med att stödja fascisterna på 30-talet: att sänka 
lönekostnader och skaffa billig och lydig arbetskraft, uppnås idag 
genom beslut i EU-domstolar och IMF-avtal. Genom att beslut om 
välfärden tas på Jersey och beslut om migrationspolitik överlåts till 
säkerhetsindustrin, har kapitalet skaffat sig ett större inflytande än det 
kunde drömma om hos Mussolini.

Skild från dess fokliga bas, ter sig kapitalets auktoritära tendens idag 
nästan kliniskt neutral och upprör långt färre. Få vänder ryggarna åt 
den. När en icke folkvald teknokrat hade styrt Grekland i ett halvår 
och IMF, EU och ECB hade infört strejkförbud och både mat och 
mediciner saknades, var det få i Europa som reagerade. När sedan en 
av elva greker röstade på Gyllene Gryning, menade hälften av våra 
ledarsidor att nu, först nu, var demokratin hotad.

Men sätter vi åter samman de två komponenterna ur 1930-talets 
fascism, ser vi att de löper sida vid sida. Det vi kallar fascism idag 
uppkommer ur trettio år av nyliberal kapitalism. Där arbetare ska 
ställas mot arbetare i ett klassamhälle som skiktas efter härkomst och 
där den nyanlände är allra billigast. Och där vi ska vänja oss vid att 
människor är olika värda, bor på olika platser, lever olika länge, 
beroende på deras härkomst – men där vi absolut inte får dra slutsatsen 
att människor därför är olika värda.

När Reinfeldt i sitt sommartal vädjade till oss att ”öppna våra hjärtan” 
men ställde mottagandet av flyktingar mot satsningar på välfärd, var 
innebörden i talet just denna: det är vi mot dem – men bli inte rasister 
för det!Där Svenskt Näringsliv kräver lägre löner för invandrare, för 
att ”skapa jobb” är det med samma logik. Vi ställs mot varandra, ska 
konkurrera med varandra, och tv-underhållningen går ut på att den 
sämsta ska röstas bort och kastas ut.

Ja, säger ni nu, men det är ju ingen som menar något illa med det! 
Det blir bara så!

Nej, just det. Skillnaden är att fascismen vill göra samma sak, men 
menar något illa med det.

Fascismen är dagens amoraliska kapitalisms moraliska medvetande. 
Dess undertext. Fascismen vill inte bara sjasa bort människor som 
tigger, den vill förbjuda dem. Fascismen vill inte låta migranter drunk- 
na av en slump, den vill, som Le Pen sagt, skjuta dem! Det är ingen 
slump att dess stridsrop är ”detta får inte sägas” och den har helt rätt i 
det. Den frodas i det vakuum, när samhället förklarar att alla är lika 
värda men inte har en tanke på att omsätta det i praktiken. Där högern 
säger ”det var olyckligt” säger fascismen: nej, det var meningen!

Om dagens fascism inte får stöd av kapitalet är det inte troligt att den 
kommer bli lika framgångsrik som på trettiotalet. Däremot kommer de 
att förstärka varandra, så att de vandrar parallellt: den ena verkställer 
men är tyst, den andra säger det högt. Den ena skapar A, B och C-lag 
på arbetsmarknaden, den andra institutionaliserar ojämlikheten med 
hårda krav på språktest för att få papper. Den ena sänker löner, den 
andra hetsar mot de mest lågavlönade. Den ena exploaterar, den andra 
exkluderar. Och Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson 
argumenterade nyligen för att näringslivet bör bjuda in SD till 
diskussioner. Kommer kapitalismen och fascismen åter att gå samman 
– och hur ser en sådan kompromiss ut? Kapitalismen och fascismen 
har kanske blivt särbos – men de vandrar fortfarande sida vid sida.

Kajsa Ekis Ekman litteratur@dn.se “
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DN 29 okt 2014:

“Noll når inte målet”

“För 22 år sedan inträffade ”den svarta onsdagen”. Det var brinnande 
finanskris i Sverige och dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis 
höjde styrräntan till 500 procent för att försvara kronkursen.

Dennis förlorade slaget, kronan släpptes fri, men betraktad i 
backspegeln innebar denna dramatiska onsdag också en viktig 
vändning. Sverige fick senare prisstabilitet och upplevde en lång 
period av tillväxt. Reallönerna ökade för första gången på flera 
decennier. Erfarenheterna från krisen lade grunden för en ekonomi i 
balans.

Denna onsdagsmorgon sätts Riksbankens reporänta för första gången 
till noll procent, efter besked i går från chefen Stefan Ingves.

Också det behöver innebära en form av vändpunkt.

Genom att ha en högre styrränta än den som varit motiverad med 
hänsyn till inflationen har Riksbanken under en tid försökt bromsa 
bolåneracet. Denna räntepolitiska filosofi har mött hård kritik.

Stefan Ingves uppgift är att hålla inflationen jämn kring 
tvåprocentsmålet, inte att parera en skev utveckling på 
bostadsmarknaden. Därtill är reporäntan fel instrument. Effekten på 
skulderna är försumbar, medan arbetslösheten blir högre och tillväxten 
lägre.

Stefan Ingves elakaste kritiker, ekonomipristagaren Paul Krugman, har 
gett politiken namnet ”sadomonetarism”.

Riksbankens direktion har långsamt svängt i sin syn på inflationen och 
räntevapnet. I december i fjol inleddes en reträtt från målsättningen att 
hålla skuldutvecklingen i schack, och sedan dess har reporäntan sänkts 
i flera steg.

Beskedet att den nu sjunker till exakt noll procent överraskade. Med 
tanke på de oväntade inflationssiffrorna – den senaste mätningen 
visade en sjunkande prisnivå – var det samtidigt nödvändigt.

Till sist hamnar alltså skuldberget i skuggan av inflationsmålet. Det 
olyckliga är att lånen ändå inte försvinner ur sikte för riksbankschefen 
Stefan Ingves.

På gårdagens pressträff betonade han att Riksbanken inte har slutat att 
se räntepolitiken som en balansakt: Å ena sidan måste den rekordlåga 
inflationen pressas upp, å andra sidan behöver någon hålla emot när 
svenskarnas lån växer. Just nu råkar det förra väga tyngre.

Att betona osäkerheten kan visa sig oklokt. Den stora faran när 
inflationen svävar kring nollpunkten är att tilltron till Riksbankens 
styrförmåga undergrävs. Förtroendet för Ingves är redan kantstött. 
Alltför många prognoser har slagit fel.

Trovärdigheten är Riksbankens viktigaste tillgång; i samma stund som 
räntepolitiken ses som ineffektiv blir den just det. Stefan Ingves borde 
därför ge tydligare signaler om att inflationsmålet måste nås.



Att penningpolitiken i och med gårdagens beslut har nått ett golv spär 
på osäkerheten. Riksbanken kan höja reporäntan hur många hundra 
procent som helst. Att sänka den särskilt många snäpp under noll låter 
sig däremot inte göras.

Man kan dra något i ett snöre, men inte knuffa det åt andra hållet med 
snörets hjälp, brukar det heta när ekonomer ska beskriva denna 
obalans i centralbankernas verktygslåda.

Amerikanska Fed och brittiska Bank of England har försökt runda 
problemet och sätta fart på sedelpressarna framför allt genom ett slags 
stödköp av obligationer. En annan åtgärd som prövats av den 
schweiziska centralbanken är att införa ett tak för växelkursen.

Allt Riksbanken säger är att den vet hur man gör. ”Vi kan hantverket”, 
sa Ingves i går. Men i sin nya rapport antyder banken att de 
okonventionella verktygen är olämpliga. Någon plan B, om nollräntan 
som många tror visar sig vara en otillräcklig åtgärd, vill man inte tala 
om.

Svensk ekonomi har hamnat i ett exceptionellt läge. Tillväxten är 
relativt god och arbetslösheten fortsätter att sjunka, samtidigt som 
inflationstrycket är egendomligt lågt.

Ifall konjunkturen blir sämre än prognoserna säger riskerar dock 
ekonomin att fastna i en återvändsgränd. En normal inflation närmare 
tvåprocentsmålet är helt nödvändig för att undvika farorna.

Riksbankens jobb är att åstadkomma det.

DN 29/10 2014 “

DN 30 okt 2014: 
“Förlåt oss våra skulder

Att skulder ska betalas tillbaka är inte någon järnhård morallag. 
Förhållandet mellan långivare och låntagare är en social relation 
som parterna alltid måste förhandla om.

Alla ekonomiska sammanbrott medför krav på att skulder efterskänks. 
Intäkterna till amortering har uteblivit och tillgångarna som lämnats 
som säkerhet har förlorat sitt värde. Långivarna kräver sitt skålpund 
kött, låntagarna bönfaller om förbarmande.

Ett exempel är Occupyrörelsens avläggare Strike Debt, som på 
nätsajten kallar sig ”en landsomfattande rörelse bland 
amorteringsvägrare som kämpar för ekonomisk rättvisa och 
demokratisk frihet”. ”Med stagnerande löner, systembunden 
arbetslöshet och nedskärningar i välfärden” drivs män-niskor att sätta 
sig i skuld för att kunna skaffa sig livets absoluta nödtorft, och de 
”måste överlämna sin framtid åt bankerna”.

Ett av Strike Debts initiativ, ”Rolling Jubilee”, samlar ihop pengar för 
att köpa och avskriva skulder. Hittills har man fått ihop mer än 700 
000 dollar och efterskänkt skulder på närmare 18,6 miljoner dollar.

Tack vare att det finns en sekundär skuldmarknad kan Rolling Jubilee 
köpa skulder billigt. Finansiella institutioner som inte längre tror på 
sina låntagares betalningsförmåga säljer skulden vidare till vrakpris, 
ofta för fem cent per dollar. Köparna försöker sedan göra vinst genom 
att hämta in en del av eller hela skulden från låntagarna. Det 
amerikanska finansinstitutet Sallie Mae, som ger studielån, säljer 
inköpta skulder för bara 15 cent per dollar.



För att dra uppmärksamhet till skuldköparnas ljusskygga verksamhet 
strök Rolling Jubilee studieskulderna för 2 761 studenter vid Everest 
College, en vinstdriven högskola vars moderbolag, Corinthian 
Colleges, har åtalats av den amerikanska staten för lån till ockerränta. 
Everest Colleges låneportfölj var värderad till närmare 3,9 miljoner 
dollar. Rolling Jubilee köpte den för 106 709 dollar och 48 cent, cirka 
3 cent per dollar.

Det är en droppe i havet. Enbart i USA uppgår studieskulderna till mer 
än 1 biljon dollar, omkring 6 procent av BNP. Och studenterna är bara 
en av de många grupper som lever på lånade pengar.

I hela världen ökade recessionen 2008–09 såväl den privata som den 
offentliga skuldbördan så kraftigt att skiljelinjen mellan privat och 
offentligt suddades ut. I ett tal nyligen i Chicago förklarade Irlands 
president Michael D Higgins hur privat skuld blev till statsskuld: ”Till 
följd av behovet att låna för att finansiera löpande utgifter och framför 
allt till följd av att de större irländska bankernas tillgångar och skulder 
garanterades ökade Irlands statsskuld från 25 procent av BNP 2007 till 
124 procent 2013.”

Den irländska regeringens mål var givetvis att rädda banksystemet. 
Men räddningspaketet utraderade förtroendet för statens solvens. I 
euroområdet fick Irland, Grekland, Portugal och Cypern strukturera 
om sin statsskuld för att undvika bankrutt. Stigande kvoter mellan 
statsskuld och BNP förlamade finanspolitiken och blev det främsta 
motivet för åtstramningar, som förlängde lågkonjunkturen.

Detta är inget nytt. Konflikter mellan långivare och låntagare 
föranledde politiska åtgärder redan i Babylonien. Den strikta linjen har 
alltid varit att försvara långivarens heliga rättigheter. Men den 
politiska nödvändigheten kräver ibland lättnad för låntagaren. Vilken 
sida som vinner i en viss situation beror på hur illa ute låntagaren är 
och hur starka koalitioner låntagarna och långivarna har lyckats bilda.

Moral har alltid varit den intellektuella kärnan i dessa konflikter. 
Långivarna hävdar sin rätt att få pengarna tillbaka och har historiskt 
skapat så många juridiska och politiska hinder mot 
betalningsinställelse som möjligt. De har krävt stränga sanktioner – 
utmätning och i extrema fall fängelse eller rentav slaveri – när 
låntagarna inte uppfyllt sina förpliktelser.

Men moralen har inte stått odelat på långivarens sida. På Nya 
testamentets grekiska betyder skuld ”synd”. Det må vara syndigt att 
ådra sig skulder men Matt 6:12 stöder syndaförlåtelse: ”Och förlåt oss 
våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Det 
utbredda sociala motståndet mot långivarnas krav på låntagarnas 
egendom har lett till att utmätning sällan drivs till ytterlighet.

Låntagarnas ställning förstärktes av förbudet mot ocker. 
Centralbankernas räntenivåer sedan 2009 är ett aktuellt exempel på 
insatser för att skydda låntagarna.

Sanningen är att relationen mellan långivare och låntagare inte är ett 
uttryck för någon järnhård morallag. Det är en social relation som 
parterna alltid måste förhandla om. När kvantitativ precision och en 
oeftergivlig syn på betalning är regel följer snart konflikt och armod.

Sensmoralen är inte att avstå från att ge eller ta lån. Utan båda skulle 
vi kanske fortfarande leva i grottor. I stället bör vi begränsa tillgången 
och efterfrågan på krediter till vad ekonomin är i stånd att producera. 
Hur detta ska gå till samtidigt som den fria företagsamheten 
upprätthålls är en av den politiska ekonomins stora olösta frågor.

Robert Skidelsky brittisk ekonom och historiker, mest känd om 
författare till en biografi över John Maynard  Keynes.

Översättning: Margareta Eklöf  “



DN 30 okt 2014: 
“Skuldsättningen ska stoppas – så påverkas 
du

Riksbanken lägger över ansvaret för hushållens ökade skulder i 
politikernas knä med sin nollräntepolitik. Nu filas det på åtgärder.

Lagkrav på amorteringar, sänkta ränteavdrag och höjd 
fastighetsskatt är några av de verktyg som kan komma att 
användas.

Veckans historiska räntesänkning till noll ökar risken att hushållens 
skuldsättning tar ny fart. Men det kan och kommer förmodligen att 
förhindras genom att mer eller mindre populära verktyg tas i bruk.

Martin Andersson, chef för Finansinspektionen (FI), har redan plockat 
fram sänkta belåningsgrader. Nu står ökade amorteringar på tur. 
Verktygen kommer att vässas, men de exakta detaljerna är ännu inte 
klara. Därefter tycker han att det är dags att dra fram ränteavdraget ur 
vapenarsenalen. Det är dags att börja trappa ner på avdraget, anser 
Martin Andersson:

– Ränteavdraget är visserligen en fråga som vi på FI inte äger, men jag 
anser att det ändå är en åtgärd som man skulle kunna skruva lite i, inte 
minst nu när räntorna är så låga.

Martin Andersson utgår från att ränteavdraget kommer upp bordet när 
finansiella stabilitetsrådet, som utgörs av cheferna för Riksbanken, FI, 
Riksgälden och finansdepartementet, har sitt möte i november.

En fråga som definitivt kommer att avhandlas är om tvingande 
amorteringskrav kommer att införas eller inte.

Men Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, är skeptisk 
till att trappa ner ränteavdraget.

– En sådan åtgärd skulle strida mot det sammanhängande system som 
1991 års skattereform ville skapa.

Nu har det systemet redan rivits upp, bland annat genom att 
fastighetsskatten avskaffades. Att återinföra den tycker Calmfors 
skulle vara en välkomnad åtgärd.

– En återinförd fastighetsskatt parad med sänkt skatt på 
kapitalinkomster till 20 procent skulle automatiskt minska 
ränteavdragen och återskapa symmetri i skattesystemet.

Men för att det ska hända krävs förmodligen en blocköverskridande 
överenskommelse om ett nytt skattepaket, vilket inte ligger i korten 
den närmaste tiden.

Ytterligare ett sätt att kyla av fastighetsmarknaden och minska 
skuldsättningen skulle vara att skärpa gränsen för hur mycket en 
fastighetsköpare får låna, i dag går den vid 85 procent.

– Men det är drastiskt och skapar fördelningsproblem. De ungdomar 
som inte har eget kapital eller rika föräldrar skulle få väldigt svårt att 
skaffa en egen bostad, konstaterar Lars Calmfors och menar att 
amorteringskrav skulle vara en bättre åtgärd fördelningsmässigt.

FI räknar som bäst på vilket krav på amorteringstid som kan komma i 
fråga utan att det påverkar samhällsekonomin negativt.



Martin Andersson vill inte precisera exakt hur lång amorteringstiden 
kommer att bli, men enligt vad DN erfar talar bankerna tillsammans 
med Finansinspektionen om amorteringstider på 30–35 år.

FI betonar att bolånetaket som infördes 2010 har sänkt ökningstakten i 
hushållens skuldsättning, från 10 till 5 procent per år. Nästa steg är att 
tillsammans med bankernas organisation Bankföreningen se över 
amorteringskulturen i stort. I första hand vill man att hushållen 
amorterar ner sin belåningsgrad från 75 procent till 50 procent av 
bostadens marknadsvärde.

Thomas Östros, chef för Bankföreningen, uppger att amorteringstiden 
inte är avgjord än.

– Viktigt från vår sida är att amorteringarna blir rekommendationer 
och inte krav, säger

Håkan Frisén, chef för prognoser på SEB, tror att lagstadgade 
amorteringskrav kan bli aktuella.

– Det är ganska effektivt, men inte lika effektivt som ränteavdragen. 
Man kommer inte runt att det blir en diskussion mellan bank och kund 
som gäller.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se
Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Dan Lucas dan.lucas@dn.se

Två problem – tio möjliga lösningar

Inflationen

Riksbanken sänkte i tisdags sin styrränta till historiskt låga noll 
procent. Syftet är att försöka få fart på inflationen till 2 procent.

1. Stimulanspaket från regeringen

Kan ske i form av ökade offentliga utgifter, exempelvis 
infrastruktursatsningar på järnvägar och vägar.

Skulle bidra till att fler jobb skapas och därmed få en positiv inverkan 
på konjunkturen och prisökningstakten.

Sannolikhet att det genomförs: Låg med tanke på finansminister 
Magdalena Anderssons prat om att det är tomt i ladorna.

2. Sänkta inkomstskatter

Sänkta inkomstskatter ger mer pengar kvar efter lönen och bidrar till 
att folk kan konsumera mer, därmed kan priserna gå upp.

Sannolikhet: Mycket liten – nuvarande regeringskoalition har inte 
pläderat för sänkta inkomstskatter.

3. Riksbanken köper statspapper
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Ett av de vapen som finns kvar i Riksbankens verktygslåda. Det skulle 
kunna sänka räntorna, underlätta för företag att göra investeringar och 
därmed dra upp priserna. Har gjorts framgångsrikt i USA, men är 
förmodligen mindre effektivt i Sverige som har en väl fungerande 
kreditmarknad.

Sannolikhet: Blir läget värre och priserna sjunker ska det inte ute
slutas att Riksbanken gör ett försök.

4. Muntligt löfte om räntan

Att Riksbanken tydligt binder sig vid att inte höja räntan förrän 
inflationen har nått en viss nivå och legat där en viss tid, även kallat 
forward guidance.

Sannolikhet: En riksbanksledamot, Pär Jansson, har redan uttalat sig 
positivt om en sådan typ av strategi. Uppenbarligen fick han inte alla 
med sig vid det senaste mötet. Men möjligheten finns kvar.

5. Sälja kronor för att sänka den svenska valutakursen

En lägre kronkurs skulle höja importpriserna och därmed öka 
inflationen i Sverige. Den skulle också bidra till att stimulera exporten 
och därmed konjunkturen. Det är dock ett vapen som är ganska 
fientligt mot grannarna i Europa som kämpar med en trög konjunktur.

Sannolikhet: Ökar om kronan stärks kraftigt och vi går ner i en djup 
lågkonjunktur, så är inte läget i dag.

Johan Schück: Köpa obligationer ineffektivt

Uppgiften att få i gång inflationen ligger hos Riksbanken, mer än hos 
regeringen. Enklaste åtgärden är att ge tydlig vägledning om 
kommande räntebeslut, forward guidance. Beprövat i andra länder, 
men kanske inte så effektivt hos oss, är att köpa statspapper och andra 
obligationer för att driva ner marknadsräntorna. I särklass mest 
kontroversiellt är att sälja kronor för att försvaga växelkursen.

Skuldsättningen

Hushållens ökade skuldsättning har länge varit ett orosmoment för 
Riksbanken. Risken är att hushåll står med dåliga lån om 
bostadspriserna faller kraftigt.

1. Sänkta ränteavdrag

Ett effektivt verktyg. De låga räntekostnaderna just nu ger dock 
utrymme att sätta in denna åtgärd.

Sannolikhet: Lär inte komma de närmaste åren då det kräver en 
blocköverskridande överenskommelse.

2. Lagstadgade amorteringskrav

Amorteringskrav ligger redan i korten i och med Bankföreningens 
utspel om att man kommer att rekommendera bankerna att ha sådana. 
Bankföreningen vill helst slippa lagstiftning och ser helst en 
rekommendation.



Sannolikhet: Beror delvis på vad Konkurrensverket beslutar i frågan 
om Bankföreningens förslag, som nu utreds. Säger verket att det 
snedvrider konkurrensen ökar sannolikheten för lagstiftning.

3. Skärpt bolånetak

I dag råder regler om att man får låna högst till 85 procent av 
bostadens värde, ännu skarpare regler skulle förstås lägga ett band på 
utlåningen. Men det är diskriminerande mot förstagångsköpare, 
särskilt för dem som inte har rika föräldrar eller ett eget kapital att utgå 
ifrån.

Sannolikhet: Bolånetaket har haft märkbar effekt, ökningstakten på 
hushållens skuldsättning har halverats från 10 till 5 procent per år. En 
ytterligare sänkning är inte högprioriterad.

4. Marknadshyror

Övergång till hyror som endast baserar sig på tillgång och efterfrågan i 
olika områden. Det skulle höja hyrorna i storstädernas centrala delar 
drastiskt, men sänka dem i mindre attraktiva områden. Kan få ner 
skuldsättningen genom att fler byggföretag blir intresserade av att 
bygga hyresrätter.

Sannolikhet: Är inte ett förslag som i dagsläget diskuteras särskilt 
intensivt.

5. Återinförd fastighetsskatt

Skulle öka kostnaden för att äga en bostad och kan därmed dämpa 
utlåningen.

Sannolikhet: Kräver förmodligen en blocköverskridande 
överenskommelse i ett bredare skattepaket.

Johan Schück: Krav på amortering troligast

Regeringen har ansvaret tillsammans med Finansinspektionen, medan 
riksdagen har gett upp. Närmast till, om man inte nöjer sig med 
Bankföreningens rekommendation, ligger lagstadgade amorteringskrav 
även för utestående lån. Minskade ränteavdrag skulle vara mer 
kraftfullt, men hittills är det få politiker som vågar. Återinförd 
fastighetsskatt och övergång till marknadshyror finns ännu inte på 
kartan.

Fakta. Inflation

Inflationen är benämningen för förändring i penningmängden, i 
praktiken hur snabbt de genomsnittliga priserna i ekonomin stiger.

Det finns olika mått för inflationen. Det vanligaste är KPI, 
konsumentprisindex. Det mäts genom att man tittar på förändringen i 
priserna för en korg varor och tjänster.

Ett annat är KPIX. Där exluderas hushållens räntekostnader och 
effekter av förändrade indirekta skatter och subventioner.

Dn “



DN 30 okt 2014: 

“Nya åtgärder från Riksbanken dröjer

Riksbanken och regeringen har målat in sig i var sitt hörn där 
ingen av dem har någon större handlingsfrihet. Reporäntan är 
nere på noll procent och i statsbudgeten gäller principen om krona 
för krona. Vilka möjligheter finns då kvar?

Analys.
Konjunkturutsikterna är för tillfället inte sådana att ytterligare finans
politiska stimulanser behövs. Däremot kan det visa sig nödvändigt 
med fler åtgärder för att få upp inflationen, så att den når målet på 2,0 
procent. Det hävdar Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén 
och prognoschef Jesper Hansson när KI presenterar sin 
oktoberbarometer.

Den konjunkturbild som där beskrivs är spretig, med goda utsikter 
för delar av industrin och sämre för andra. Byggsektorn går allt bättre, 
liksom handeln. Tjänstenäringarna uppvisar ett splittrat mönster: 
uppåt för restauranger och fastighetsmäklare, nedåt för hotell och 
konsulter. Hushållen är allt mindre optimistiska, särskilt beträffande 
den egna ekonomin.

Av detta drar KI slutsatsen att BNP-utvecklingen blir svagare än man 
har räknat med. Om det skulle behövas nya stimulanser, förespråkar 
man fler infrastrukturprojekt. Rekommendationen blir att fler sådana 
borde stå klara att sättas i gång.

KI menar samtidigt att det kan dröja länge innan inflationsmålet är 
uppnått. Om det ska till ytterligare åtgärder, utöver Riksbankens 
nollränta, ser man valutaåtgärder för att försvaga kronkursen som det 
mest kraftfulla. Då skulle importpriserna stiga, vilket driver upp 
inflationen.

Men eftersom allt som luktar devalvering är känsligt gentemot andra 
länder ligger det, enligt KI, närmare till hands att Riksbanken i stället 
försöker sig på att köpa obligationer. Syftet är då att trycka ner 
marknadsräntorna och stimulera efterfrågan, vilket också kan leda till 
inflation.

Liknande idéer finns nog även inom Riksbanken och 
finansdepartementet. Men därifrån avslöjar man inget utan överlåter åt 
andra, såsom KI, att framföra uppfattningar.

Denna gissningslek kan komma att pågå ganska länge och fler är 
välkomna att delta. Riksbanken vill nog invänta effekter av nollräntan 
och är knappast redo för nya insatser förrän någon gång efter 
årsskiftet. Regeringen har bekymmer med att få sin framlagda budget 
genom riksdagen, där dess öde är ovisst. Nästa tillfälle till större 
initiativ kommer sedan i vårbudgeten 2015.

Viktigast på kort sikt blir i stället vad som ska hända vid Finansiella 
stabilitetsrådets möte den 11 november, där finansmarknadsminister 
Per Bolund (MP) gör debut som ordförande. Ska det komma nya 
restriktioner, främst när det gäller bostadslånen? Där kan svaret ges 
inom mindre än två veckor.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

mailto:johan.schuck@dn.se
mailto:johan.schuck@dn.se


DN 31 okt 2014: 

“Johan Schück: Nollränta och stödköp har 
hjälpt USA på fötter

Det största ekonomiska experimentet i modern tid har nått sitt 
slut. Amerikanska centralbanken Federal Reserve gav sig ut på 
okänd mark med sina gigantiska stödköp. Men resultatet blev en 
framgång som svenska Riksbanken kan lära av.

USA har oavbrutet haft nollränta i sex år. Kort efter Lehmankraschen 
på hösten 2008 sänkte Federal Reserve sin styrränta till intervallet 0–
0,25 procent för att möta finanskrisen och hindra en härdsmälta i hela 
ekonomin.

Men nollräntan har fått ligga kvar, trots att amerikanska ekonomin 
sedan gått igenom en återhämtning. Jämfört med Europa har USA 
lyckats väl med både arbetslösheten och tillväxten, som tredje 
kvartalet var uppe i hela 3,5 procent. Bankerna är nu också i bättre 
skick än de europeiska.

Med amerikanska mått ser det där-emot annorlunda ut. Då konstaterar 
man att USA-ekonomin växer långsammare än normalt och att 
arbetsmarknaden inte är lika stark som före krisen. Finanskrisen sätter 
fortfarande djupa spår, både på bostadsmarknaden och i vanliga 
amerikaners inkomster.

Krisen började i USA och har en stor del av sin orsak i 
missförhållanden där. Men i Europa har den blivit djupare och mer 
utdragen, vilket visar på skillnad i beslutsamhet med att angripa 

problemen.

Ben Bernanke, dåvarande chefen för Federal Reserve, var en drivande 
kraft bakom nollräntan. Han tog därefter också initiativ till flera 
omgångar av gigantiska stödköp av obligationer, i syfte att driva ner 
marknadsräntorna och stimulera ekonomin. Det var att ge sig ut på 
okänd mark och betydde ett stort risktagande, eftersom följderna inte 
kunde uppskattas på förhand.

Den tredje omgången av dessa stödköp avslutades i onsdags, under 
ledning av nuvarande Fed-chefen Janet Yellen. Det handlar om en 
nedtrappning i åtskilliga steg som inleddes i slutet av förra året. Kvar 
står tills vidare att Federal Reserve håller nollränta, även om en första 
räntehöjning väntas en bit in på nästa år.

Vid det här laget är det tydligt att Federal Reserves väldiga stimulanser 
har gett önskat resultat, även om många skulle vilja ha mer. Men 
återhämtningen i USA-ekonomin har underlättats av att pengar är 
billiga och lätt tillgängliga. Efterfrågan har hållits uppe, samtidigt som 
man sluppit sådant kreditstopp som drabbat stora delar av Europa.

Farhågorna på förhand har visat sig överdrivna. Inflationen är under 
kontroll och USA har inte fått nya finansiella bubblor. Den federala 
budgeten är i bättre skick, trots konflikterna mellan president Barack 
Obama och republikanerna i kongressen.

De kritiska rösterna kommer främst utifrån. Det rör sig om 
tillväxtländer som har dränerats på lättrörligt kapital, när pengarna i 
stället sökt sig till USA. Men även om denna kritik ska tas på allvar, 



kan man inte vänta sig att Federal Reserve skulle driva sin 
penningpolitik främst med andra länder i åtanke. Läget för dem borde 
dock bli bättre nu när stödköpen avslutas.

För USA blir frågan hur Federal Reserve ska banta sin balansräkning 
som numera är fyra fem gånger större än när stödköpen inleddes. De 
väldiga mängder obligationer som finns samlade där måste efterhand 
säljas ut. Men detta är inte särskilt bråttom, utan får göras i takt med 
vad ekonomin tål.

Lärdomen från Federal Reserve borde bli att djärvhet kan löna sig. 
Euro-peiska centralbanken och Riksbanken har varit betydligt mer 
försiktiga, men är nu nere vid nollränta (eller strax däröver i ECB:s 
fall) och borde också kunna våga sig på stödköp.

Det handlar inte om någon patentlösning men däremot om att 
ytterligare steg att ta, även efter ett beslut om nollränta. I USA:s fall 
har fördelarna med stödköp övervägt och liknande borde gälla i 
Sverige, om utformningen får anpassas efter behoven.

Sverige har starka offentliga finanser och investerare klagar ofta över 
brist på statspapper, vilket skulle tala emot stödköp av sådana. 
Bostadsmarknaden är redan het och behöver inte eldas på genom köp 
av bostadsobligationer. Däremot kunde det ge god effekt om 
Riksbanken köper obligationer som hjälper fram angelägna 
investeringar i företag och infrastruktur.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

DN 1 nov 2014: 
“Lugn i skuldstormen

Riksbankens styrränta har satts till noll och förblir enligt prognoserna 
på historiskt låga nivåer en tid framöver. Varför har det blivit så, och 
vad innebär det?

Nollräntan talar ett dramatiskt språk. Många har reagerat med 
förskräckelse och oro över att Riksbanken nu har gjort det ”gratis att 
låna pengar”.

Ett första klargörande: det har den inte. Riksbankens inflytande över 
priset på pengar är i praktiken starkt begränsat.

I sin senaste rapport fördjupar sig banken i den internationella trenden 
mot lägre räntor. Tendensen har synts länge, och har inget att göra med 
beslut som tagits bland ländernas centralbanker.

Inte minst för svenska beslutsfattare är räntan närmast att betrakta 
som en naturkraft. Högre sparande i Asien, den demografiska 
utvecklingen i väst och förändringar i världskonjunkturen är viktiga 
faktorer.

Det har väckt en intensiv internationell debatt som nu kretsar kring 
frågan vad utvecklingen innebär för centralbankernas förmåga att 
undvika deflation, alltså en spiral av fallande priser och sjunkande 
aktivitet i ekonomin.

Som avskräckande exempel står USA:s erfarenheter under 1930-talets 
depression och motgångarna i den japanska ekonomin allt sedan 1990-
talet. Finansminister Magdalena Andersson (S) och hennes kolleger 
både i riksdagen och EU har skäl att följa den debatten nära.
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I Sverige har nollräntan väckt andra frågor. Kommentarer och inslag i 
medierna i veckan har dominerats av oro över en utveckling som i 
stället för tankarna till de ekonomiska obalanserna som byggdes upp 
under 1980-talet och utmynnade i en fastighetskrasch.

Riksbankschefen Stefan Ingves har upprepat att politikerna nu måste ta 
ansvar för hushållens växande bolåneberg. Allra helst vill han se ett 
brett paket av åtgärder mot den ökande skuldsättningen för att undvika 
en lika hård smäll igen.

I svang finns bland annat förslag om sänkta ränteavdrag, skärpta 
amorteringskrav, nya bolånetak och reformer på bostadsmarknaden.

Nollräntan har dock knappast gjort behovet av den sortens åtgärder 
större. Somliga ekonomer oroas av att långa perioder med låga räntor 
ska bidra till bubblor på börsen och elda på riskfyllda prisrallyn på 
bostäder. Men forskningen visar att sambanden inte alls är raka.

Till bilden hör också att de svenska bankerna numera tillhör 
toppskiktet i den globala stabilitetsligan. Alla undersökningar tyder på 
att de är aktsamma i nästan all sin utlåning.

En återspegling av det ses när Finansinspektionen inventerar de 
belånade hushållens ekonomi. Den senaste omgången av stresstester 
som publicerades i våras visade att det fanns goda marginaler. Och 
trots de senaste årens låga räntor har skuldsättningen dessutom mattats 
av.

Fortfarande behövs strängare regler för bankerna. De mest våghalsiga 
lånen behöver stävjas och mer noggranna lånekalkyler omsättas i 
praktiken.

De senaste åren har lägenhetspriserna i storstäderna fortsatt att stiga; 
det är ett bland många symtom på en sjuk bostadsmarknad.

För regeringen finns därför många goda skäl att föreslå åtgärder. Men 
att göra det svårare och dyrare att ta lån är inte ett självändamål.

I mycket är en öppen och fungerande lånemarknad en fråga om 
rättvisa. Stränga bolånetak lägger krokben för många unga på samma 
sätt som storstädernas decennielånga bostadsköer hindrar deras 
rörlighet och möjligheter.

Det finns heller inga rationella skäl att kräva av hushållen att de 
amorterar ner sina skulder under en nivå som ger skaplig fallhöjd. 
Bolån är en privatekonomisk avvägning, i andra hand en 
samhällsekonomisk angelägenhet. En fråga om samhällsmoral är det 
däremot inte.

Bland alla förslag lär en minskning av ränteavdraget locka regeringen 
mest; att avskaffa det helt skulle inbringa många sköna miljarder till 
Magdalena Anderssons tomma lada.

Men en avtrappning skulle också motverka syftet att minska 
hushållens sårbarhet. När avdraget minskas dras svångremmen åt som 
hårdast för dem som redan skuldsatt sig djupt. Ingrepp i ränteavdraget 
måste därför utformas för att förändra förväntningar snarare än att 
stärka statsbudgeten och snabbt göra lånen dyrare.

Att Magdalena Andersson och hennes finansmarknadsminister Per 
Bolund (MP) tycks ta nollräntebeskedet med ro är för väl. 
Riksbankschefen Stefan Ingves har äntligen lagt ansvaret för 
skuldsättningen hos dem. De gör bäst i att skynda långsamt.

Dn 1/11 2014 “



DN 1 nov 2014: 
“Från 500 procent till noll i ränta

För 20 år sedan bestämde de ledande svenska politikerna att de 
behövde en tvångströja som hindrade dem från att förstöra 
Sveriges ekonomi. Nu vill finansminister Magdalena Andersson 
lossa lite på tröjan.

– Det är tomt i ladorna, sade Magdalena Andersson och syftade på 
tillståndet för Sveriges finanser.

– Struntprat, det är det inte alls, svarade oppositionen.

John Hassler, professor i internationell ekonomi och ordförande för 
Finanspolitiska rådet, gav oppositionen rätt. Samtidigt blev han så 
upprörd att han kallade till en presskonferens där han närmast ilsket 
anklagade regeringen för att bryta mot reglerna för finanspolitiken, det 
finanspolitiska ramverket.

Utöver orden ”tomt i ladorna” hade nämligen finansministern sagt att 
hon inte trodde att de offentliga finanserna skulle nå målet om ett 
överskott motsvarande en procent av BNP år 2018. Det trots att landet 
då antas befinna sig i en högkonjunktur.

Överskottsmålet är en central del av ramverket som i sin tur är en 
självpåtagen tvångströja – även om John Hassler inte vill använda sig 
av det ordet. Ramverket består av regler som begränsar politikernas 
handlingsfrihet när det gäller finanspolitiken.

För att förstå varför Sveriges politiker dragit på sig tröjan måste vi resa 
tillbaka i tiden till en septemberdag 1992 och till Riksdagens 

förstakammarsal där en samling män och kvinnor sitter på ett podium.

Det är presskonferens och stämningen är spänd. Riksbanken hade 
några dagar innan höjt räntan till osannolika 500 procent. Regeringen 
har kallat till sig oppositionsledaren Ingvar Carlsson som får avbryta 
ett besök i Berlin för att flyga hem för krissamtal.

Bara veckor tidigare hade statsminister Carl Bildt avfärdat krisen som 
skapad av semestervikarier på redaktionerna. Men förnekelsen 
fungerade inte längre. Krisen i början av 1990-talet var högst verklig 
och den blev den värsta sedan 1930-talets depression.

Arbetslösheten fyrdubblades och Sveriges BNP, värdet av all 
produktion i landet, sjönk tre år på raken.

Det var väl känt att i synnerhet Ingvar Carlsson hade svårt för Carl 
Bildt, en antipati som inte enbart handlade om olika politiska 
övertygelser. Men krisen var så djup att fienderna Bildt och Carlsson 
kunde komma överens om flera besparingspaket.

Det var unikt. I en central del av politiken upphörde kampen mellan 
regering och opposition.

Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar bar ansvar för 
krisen. Den var resultatet av nästan 20 års försyndelser och även om 
parterna offentligt pekade finger åt varandra, så fanns insikten om det 
delade ansvaret.

Och det var här, när krisen var som värst, som tanken på tvångströjan 
föds. Steg för steg infördes det finanspolitiska ramverket.



Det har tjänat Sverige väl. Landet har bland de starkaste offentliga 
finanserna i världen. Dessutom har inflationen varit låg och löntagarna 
har fått starkare köpkraft. Inte ens finanskrisen 2008–2009 ledde till 
någon krasch för ekonomin, så som varit fallet i flera andra EU-länder.

Det är därför som John Hassler blev arg när finansministern sade att 
hon inte tänkte nå överskottsmålet.

– Under en lågkonjunktur ska man kunna avvika från det. Vi ska inte 
avskeda folk i offentlig sektor bara för att det är lågkonjunktur och 
skatteinkomsterna minskar, säger Hassler.

– Men vad regeringen sade, och det var det som gjorde mig upprörd, 
var att även när konjunkturen är tillbaka i ett normalläge så ska vi inte 
nå målet. Det tycker jag är allvarligt och det är ett brott mot ramverket, 
tillägger han.

Finanspolitiska rådets uppgift är att granska att en regering verkligen 
följer ramverket, att vara en vakthund.

Fast det är inget ord som John Hassler gillar.

– Jag ser oss mer som en personlig tränare eller coach som trycker på 
lite när det behövs. Det är politikerna som satt målet, men som också 
säger att de behöver coachning för att nå det.

John Hassler tycker egentligen inte att det är så konstigt. Precis som ett 
hushåll måste ha balans mellan utgifter och inkomster, måste en stat 
också ha det. Visst kan den gå med underskott under en lågkonjunktur 
– det är till och med viktigt att den gör det – men efteråt måste 
underskottet vändas till sin motsats.

– Precis som för ett hushåll så finns det en frestelse att skjuta jobbiga 
saker på framtiden. För statens del är det att dra in skatter, eller minska 
på utgifter, säger han.

– Följden av frestelsen blir att underskotten blir lite större än vad man 
egentligen skulle vilja. Vi har historisk erfarenhet av att det slår 
igenom i allt för stora offentliga skulder, tillägger han.

En invändning mot överskottsmålet är att även innan ramverket fanns 
så gick de offentliga finanserna med överskott under högkonjunkturer. 
Det skedde automatiskt när arbetslösheten sjönk och statens 
skatteinkomster steg.

I regeringens prognos syns samma fenomen. Mot slutet av 
mandatperioden, 2018, visar finanserna på ett litet överskott på ungefär 
en halv procent av BNP. Men det räcker inte för att nå målet.

– Behöver vi ett mål? Ja, vi måste sikta på något. Det behövs hela 
tiden, inte bara när det är kris.

– Alla måste höra att det inte går att ha höga utgifter om vi inte också 
har höga skatter. Det måste man hela tiden upprepa, säger Hassler.

Så regeringen måste dra ned på utgifterna eller höja skatterna för att nå 
målet?

– Ja, säger Hassler.

Statens budget ligger på närmare 900 miljarder kronor. De aktiva 
åtgärderna för att nå målet, skattehöjningar eller nedskärningar, är i det 
sammanhanget inte gigantiska. De ligger på runt 20 miljarder.



Överskottsmålet kom till under en djup kris. Så är inte läget i dag och 
därför har flera ekonomer ifrågasatt det. De menar att det räcker med 
att sträva efter att finanserna är i balans.

Men eftersom målet räknas på hela de offentliga finanserna skulle ett 
balanskrav innebära att staten skulle gå med underskott. Det 
underskottet skulle finansieras genom att andra delar av de offentliga 
finanserna belånades, till exempel pensionssystemet.

– Det betyder att vi nu under några år får lite mer pengar att röra oss 
med. Å andra sidan får vi lite mindre pengar att röra oss med i 
framtiden. Det är en politisk fråga om man tycker att det är vettigt. Vi 
får lite mindre marginaler, lite mindre buffert, i framtiden, säger 
Hassler.

Ett balanskrav skulle, enligt finanspolitiska rådets beräkningar visa att 
på lång sikt skulle statsskulden vara större än annars, motsvarande 20 
procent av BNP.

– Det är ingen katastrof, men de 20 procenten äter vi upp under ett 
antal år och det kan vi bara göra en gång. Man ska vara medveten om 
att det har konsekvenser, säger Hassler.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se

Detta har hänt.

1976–81
Oljekris, strukturomvandling och höga kostnader gör att Sverige 
devalverar kronan 1976 och två gånger 1977 och en gång 1981.

1982
Socialdemokraterna återtar makten efter valseger. Jättedevalvering på 
16 procent

1985
Riksbanken, under ledning av Bengt Dennis, avreglerar 
kreditmarknaden. Svensk ekonomi blir överhettad mot slutet av 80-
talet och en fastighetsbubbla uppstår.

1990
I oktober ställer finansbolaget Nyckeln in sina betalningar. Det inleder 
den djupa finans- och fastighetskrisen som på kort tid fyrdubblar 
arbetslösheten och leder till att ekonomin krymper tre år i rad.

1992
Riksbanken höjer räntan till 500 procent i ett desperat försök att 
försvara fast växelkurs för kronan. Det misslyckas och den 19 
november släpps värdet på kronan fri. Den faller omedelbart med 20–
25 procent.

1994

Socialdemokraterna återtar makten. Finansminister Göran Persson 
bygger vidare på Anne Wibbles (FP) besparingsprogram. Sverige 
lämnar den akuta fasen av krisen.

2000
IT-bubblan spricker. Svensk ekonomi går in i en kort svacka.

2003–08
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En stark högkonjunktur och relativt låg inflation gör att löntagarna får 
stigande reallöner.

2008
I september kraschar den amerikanska investmentbanken Lehmans 
Brothers. Den finanskris som bubblat i USA och Storbritannien sedan 
slutet av 2007 exploderar och sprids över världen.

2014
Socialdemokraterna vinner valet och finansminister Magdalena 
Andersson säger att hon inte tror på ett överskott i de offentliga 
finanserna 2018.

Fakta. Mål, tak och krav

Det finanspolitiska ramverket består av ett antal regler. Några 
bygger på praxis, andra är lagar. Här följer några av reglerna:

Överskottsmål. De samlade offentliga finanserna ska under en 
konjunkturcykel i genomsnitt gå med ett överskott på en procent av 
BNP.

Utgiftstak. Regeringen ska föreslå ett tak för statens och 
ålderspensionssystemets utgifter för tre år framåt. Riksdagen fastställer 
taket som ger ramarna för de utgifter och skatteinkomster som finns 
för att nå överskottsmålet.

Balanskrav för kommuner. Kommuner och landsting ska budgetera 
för att verksamheten är i balans, det vill säga de får inte gå med 
underskott, men inte heller med överskott.”

DN 1 nov 2014: 
“Extra reseförsäkring onödig för de allra 
flesta

Att teckna extra reseförsäkring är ofta onödigt eftersom du har 
skyddet via din bank. Men hur mycket du kan få tillbaka beror på 
vilken bank du har.

Att boka en vinterresa för hela familjen mitt i influensatider kan 
kännas nervöst. Och när rutan med frågan om du vill ha 
avbokningsskydd plötsligt poppar upp precis innan du ska ”okeja 
köpet” är det inte alltid lätt att hålla sig kall. Någon hundralapp extra 
per person är inte så mycket i relation till totalpriset för resan.

Men i många fall är detta helt onödigt eftersom du redan har skyddet 
via din bank och din hemförsäkring.

– Många tänker nog att de vill ha extra trygghet. Men det innebär att 
du betalar för något två gånger. Den enda som tjänar på det är 
försäkringsbolaget, säger Gabriella Hallberg, jurist på 
Konsumenternas försäkringsbyrå.

De flesta banker har avbokningsskydd upp till vissa belopp så länge du 
köper resan med ditt kort, via internetbanken eller på ditt bankkontor. 
Hur stora beloppen är beror på vilken bank du har. Handelsbanken 
täcker till exempel resekostnader för upp till 25 000 kronor per person 
medan Nordea, SEB och Swedbank bara täcker upp till 15 000 kronor.

– Kolla alltid med din bank vad som gäller och vilka som omfattas av 
skyddet. Oftast handlar det om familjemedlemmar som är 
folkbokförda på samma adress samt barnbarn.



– Om du vill bjuda en vän på en resa är det därför bättre att föra över 
pengar till kompisens konto och att hon eller han betalar med sitt eget 
kort för att få skyddet.

Avbeställningsskydd ingår även i alla större hemförsäkringar. Tvingas 
du ställa in en dyrare resa där inte kortförsäkringen täcker hela 
beloppet går det att komplettera med skyddet i din hemförsäkring. Det 
går alltså att slå ihop båda skydden och på så sätt få upp ersättningen.

Samtidigt vill inte Gabriella Hallberg förkasta resebolagens 
tilläggsförsäkringar helt och hållet. För vissa människor och vid vissa 
tillfällen kan de fylla en bra funktion.

– De ersätter inte bara högre belopp utan kan också ge ett vidare skydd 
där du till exempel kan boka av resan även då den du ska besöka blir 
akut sjuk eller om du måste avbeställa på grund av en plötslig 
tjänsteresa.

En extra reseförsäkring kan också ge ersättning för andra saker du 
skulle ha utnyttjat under resan som till exempel hotellnätter, en konsert 
eller en fotbollsmatch. I vissa fall kan man till och med få ersättning 
för hela resan om själva syftet med den försvinner.

– Jag har varit med om en konsument som hade biljetter till en konsert 
med Michael Jackson i London. Plötsligt dog Michael Jackson och 
konserten ställdes in. Som tur var hade han en bra reseförsäkring som 
täckte alla kostnader för resa och boende.

Den vanligaste anledningen till att ställa in en resa är ändå att du eller 
någon i din familj blivit hastigt sjuk. Då måste du kunna uppvisa ett 
läkarintyg där läkaren avråder från resan. Vissa resebolag kan kräva att 
läkaren använder sig av deras eget läkarintyg, vilket är bra att ta reda 

på innan.

– Oftast är det väldigt strikta regler för vad som räknas som ”akut 
sjuk”. Har du en kronisk sjukdom, oavsett om den är fysisk eller 
psykisk, så måste man ha varit symtomfri minst sex månader innan 
resan för att skyddet ska gälla.

Gabriella Hallbergs råd är att tänka igenom förutsättningarna i god 
tid innan man beställer en resa. Vad kostar resan? Vad har du för skydd 
via bank och hemförsäkring? Vem köper resan och på vilket sätt? Hur 
ser skyddet för dina medresenärer ut? Vad ska jag göra och på resan? 
är några frågor man bör ställa sig.

– Det behöver inte vara så krävande men gör att du slipper onödiga 
eller oväntade kostnader, säger hon.

Martin Hansson/Testfakta

Så ser skyddet ut hos din bank

Handelsbanken

Belopp: Täcker 25 000 kronor per försäkrad person eller totalt 75 000 
kronor för alla försäkrade. 100 000 kronor om du betalat med 
Platinumkort.

Krav: Mer än 50 procent av resan måste betalas med kort, via ditt 
konto, privatgiro eller på bankkontor.



Vilka täcks av försäkringen? Du och din familj (barn upp till 23 år 
som bor hemma). Även andra medresenärer som har kort i 
Handelsbanken

SEB

Belopp: 15 000 kronor per person eller 45 000 kronor per familj.

Krav: Mer än 75 procent av resan måste betalas med kort eller via 
direktbetalningar från ett av dina konton i SEB.

Vilka täcks av försäkringen? Du och din familj (barn upp till 23 år 
som bor hemma och barnbarn). Även andra medresenärer som har kort 
i SEB.

Nordea

Belopp: 15 000 kronor per person eller 45 000 kronor per kort/familj 
med Nordeas kreditkort. 20 000/60 000 med Nordea Gold.

Krav: Mer än 50 procent av resan måste vara betald med kort eller via 
internet/telefontjänst i Nordea.

Vilka täcks av försäkringen? Du och din familj (barn upp till 23 år).

Swedbank

Belopp: 15 000 kronor per person eller 45 000 kronor per familj med 
bankkort. 30 000/90 000 kronor vid betalning med betal- eller 
kreditkort.

Krav: Mer än 50 procent av resan måste betalas med kort, via 
bankgiro, internetbetalning eller direktbetalning via ditt bankkonto.

Vilka täcks av försäkringen? Du och din familj (barn upp till 23 år 
som bor hemma). Även andra medresenärer med kort i Swedbank.”

DN 1 nov 2014: 

“Företagen får inte lika stor del av 
räntesänkningen

Gapet mellan Riksbankens styrränta och utlåningsräntan till 
företag har fördubblats sedan före finanskrisen 2008/2009. 
Därmed minskar räntevapnets effektivitet. Varken investeringar 
eller sysselsättning får samma skjuts som om företagslånen låg 
närmare reporäntan.

När Riksbanken sänker räntan ner till noll procent är en förhoppning 
att få fart på utlåningen till företag och därmed öka aktiviteten i 
ekonomin. Särskilt när hushållens skuldsättning anses vara ett problem 
är det just företagsutlåningen som man helst vill ska öka och på den 
vägen stimulera investeringar och sysselsättning. Men i stället råder 
”omvända världen”, som fackförbundet Unionens chefsekonom Lars 
Jagrén uttrycker det. Medan gapet mellan boräntor och reporäntan har 
krympt så har företagslånen gått åt andra hållet. Innan finanskrisen var 
skillnaden mellan räntan på företagslån och reporäntan runt en 
procentenhet, nu är gapet uppe på runt två procentenheter.

– Det här gör att effekten av penningpolitiken på investeringar inte alls 
är så stor som den annars hade varit, säger Lars Jagrén.

En orsak är enligt honom att konkurrensen om företagslån inte är lika 
hård som när det gäller bostadslån. Det beror bland annat på att det 
inte råder lika stor öppenhet om företagslånen. En bolånekund kan 
enkelt jämföra vilka räntor som bankerna erbjuder. Några liknande 
listor finns inte för företagslån. För stora företag är det här ett mindre 



problem eftersom de i kraft av sin tyngd kan förhandla sig fram bra 
villkor. Men små företag står svagare inför banken, enligt Jagrén.

– Frågar du små företag säger de att det är svårt att låna av två 
anledningar: en är att de uppfattar det som dyrt, en annan att kraven på 
säkerhet har höjts.

Han hänvisar till Konjunkturbarometern där vart femte litet företag 
(mindre än 20 anställda) uppger att det är svårare än normalt att få 
finansiering.

Lars Jagrén tycker att frågan borde utredas av Konkurrensverket. Han 
anser också att Finansinspektionen borde titta på om redovisningen av 
företagsräntor kan bli mer öppen.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se

20 procent av småföretagen (med färre än 20 anställda) tycker att det 
är svårt att få finansiering, enligt Konjunkturbarometern. “

DN 2 nov 2014: 

“ Peter Wolodarski: Noll rätt för 
Riksbanken de senaste åren.

För drygt 20 år sedan höjde Riksbanken räntan till 500 procent. I 
veckan sänktes styrräntan till noll procent. Båda extremerna 
markerar misslyckanden.

Ett misslyckande ska kallas för ett misslyckande. Så sammanfattade 
statsminister Carl Bildt det havererade kronförsvaret hösten 1992. 
Under tre turbulenta månader hade regering och riksbank gjort sitt 
yttersta för att försvara den fasta växelkursen.

”The sky is the limit”; himlen är gränsen, svarade riksbankschefen 
Bengt Dennis på frågan om hur högt räntan kunde höjas för att 
försvara kronans värde. Dennis slog till med extrema 500 procent, men 
det räckte i alla fall inte. Till slut fick kronan flyta.

Drygt 20 år senare har Riksbanken än en gång tvingats vända under 
galgen. Veckans sänkning av reporäntan till noll procent saknar de 500 
procentens sprängkraft, men det vore fel att bara se den som 
symbolisk.

Ända sedan finanskrisen bröt ut hösten 2007 har Riksbankens 
räntepolitik varit ifrågasatt.

Först förstod bankens ledning över huvud taget inte vilka ekonomiska 
krafter som var i rörelse – strax innan investmentbanken Lehman 
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Brothers kraschade i september 2008 fattade direktionen beslut om att 
höja den svenska styrräntan. Stefan Ingves och hans kolleger 
förberedde sig för högkonjunktur, samtidigt som världsekonomin var 
på väg ner i källaren.

Under finanskrisens mest intensiva fas såg det bättre ut. Riksbanken 
agerade resolut och bidrog till att stötta samhällsekonomin. Likviditet 
pumpades ut, stabiliteten i banksystemet säkrades.

Problemen uppstod igen sommaren 2010 när delar av Riksbankens 
ledning – på tvärs mot världens dominerande centralbanker – trodde 
att finanskrisen var på väg att ebba ut och inledde en serie 
räntehöjningar, trots att det samtidigt hade börjat brinna i Grekland. De 
internationella analyserna visade att det var frågan om en djupgående 
kris som vi inte sett sedan 1930-talet.

Men majoriteten i direktionen höjde inte räntan en gång, utan sju 
gånger under loppet av ett år. I omvärlden blåste det upp till eurokris 
och de ekonomiska utsikterna förmörkades. Här hemma agerade 
Riksbanken som om ekonomin började gå på högvarv. Stefan Ingves 
förberedde sig för högre inflation och fullt kapacitetsutnyttjande.

Gång på gång visade sig Riksbankens ekonomiska prognoser 
felaktiga: den stigande inflation man talade om materialiserade sig 
inte. Men det hindrade inte bankens ledning från att fortsätta sprida 
falska framtidsbilder. Inte heller tog man intryck av den växande 
interna kritiken från de vice riksbankscheferna Lars E O Svensson och 
Karolina Ekholm.

Här gällde att köra på, ungefär som under kronförsvaret 1992. När 
kartan inte stämmer med verkligheten behåller man samma karta, och 
börjar tala om en annan verklighet.

Precis så gjorde Riksbanken. I stället för att fokusera på att hålla 
inflationen kring 2 procent, vilket varit målet sedan 1990-talet, började 
Stefan Ingves mer och mer glida. Han talade om bostadspriser och 
hushållens skulder – frågor som låg utanför Riksbankens demokratiska 
mandat – och nonchalerade huvuduppgiften.

Och när nya medlemmar skulle rekryteras till bankens ledning letade 
riksbanksfullmäktiges ordförande aktivt efter sådana som stödde 
Stefan Ingves uppfattning. Leden skulle slutas. Verkligheten skulle på 
sikt visa att Riksbanken haft rätt.

Så blev det inte. Praktiskt taget alla varningar från Lars E O Svensson 
visade sig stämma. Riksbankens prognoser var felaktiga, man 
missbedömde sin förmåga att dämpa hushållens skulder med 
styrräntan, man förstod inte att den djupaste konjunkturnedgången 
sedan 1930-talet fortfarande pågick och att den förda räntepolitiken 
skadade svensk ekonomi.

Nu är styrräntan tillbaka där den var – och till och med lägre än under 
finanskrisens mest akuta fas: vid noll. Närmare ett medgivande om att 
man haft fullständigt fel kan nog inte Riksbanken komma.

Problemet är att svensk ekonomi under tiden förlorat fart helt i 
onödan. Tillväxten hade kunnat vara högre och arbetslösheten lägre 
om Riksbanken avstått från sitt räntehöjningsexperiment sommaren 
2010. Vi hade – i likhet med USA och Storbritannien – kunnat ha viss 



inflation och lägre arbetslöshet i stället för en situation med hotande 
deflation, det vill säga fallande priser.

Nu är Sverige i ett sämre lägre. Och tvärtemot Stefan Ingves uttalade 
intention växer skuldernas reala värde på grund av att inflationen blivit 
lägre än väntat (under den stora depressionen på 1930-talet kallade den 
amerikanske ekonomen Irving Fisher detta fenomen för 
skulddeflation).

Riksbanken kan i praktiken inte använda sina vedertagna verktyg 
för att ytterligare stimulera ekonomin. Räntan skulle kunna sänkas till 
minus 0,25, men skillnaden mot noll är liten. Okonventionella metoder 
som stödköp av statsobligationer kommer inte heller att bidra till större 
stimulanser, eftersom de svenska marknadsräntorna redan är 
rekordlåga. Valutainterventioner för att hindra kronan att bli för stark 
skulle möjligtvis kunna stimulera ekonomin – den schweiziska 
centralbanken har använt detta tillvägagångssätt. Men metoden är 
omstridd, inte minst bland grannländer.

Huvudansvaret för att svensk ekonomi ska kunna närma sig normaltakt 
har därför övergått till finansminister Magdalena Andersson. Vid 
nollränta är det i praktiken bara regeringen som förfogar över medlen 
för att få fart på efterfrågan i ekonomin.

Receptet? Genomför samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. 
Satsa på infrastruktur, utbildning och forskning. Tillåt lånefinansierade 
underskott i statens budget på några procent av BNP tills ekonomin 
återhämtat sig från finanskrisen.

Magdalena Andersson hänvisar till målet om överskott i statens 
finanser, men enligt det finanspolitiska regelverket ska det uppnås över 
en konjunkturcykel. Någon sådan cykel har Sverige inte haft sedan 
2008. Utvecklingen liknar snarare en enda utdragen lågkonjunktur. 
Hur ska fler jobb skapas om inte efterfrågan på företagens varor och 
tjänster växer?

Finansministern måste också undvika nya missgrepp. Avstå från 
skattehöjningar. Var försiktig med krav på amorteringar av bostadslån 
eller annat som höjer kostnaden för att låna. Sådana åtgärder riskerar 
att dämpa hushållens konsumtion och omintetgöra de stimulanser som 
räntepolitiken syftar till. Tillväxten och jobben tar då skada.

Mycket av det som skett i Sverige och i omvärlden de senaste åren är 
ekon från 30-talskrisen. Åtskilliga misstag upprepas, trots att vi 
rimligen borde ha lärt oss av historien. Också då hördes krav på att 
centralbankerna skulle höja räntorna för att återställa ”förtroendet” och 
undvika inflationsrisker. I stället för att parera nedgången i ekonomin 
valde man att strama åt. Krisen förstärktes och spillde över i en 
politisk kris, som banade väg för extrema krafter.

Den svenska riksbanken har på 20 år gått från 500 till 0 procent i ränta. 
Om den blivit klokare under resans gång är mer oklart.

twitter.com/pwolodarski

Peter Wolodarski “



DN 3 nov 2014: 
“ Högre pension för den som väljer bort 
familjeskyddet

Mer än 200 000 privatanställda tjänstemän kan få tiotusentals 
kronor mer att spara till sin pension. En möjlighet många inte 
känner till. Hittills har bara en bråkdel utnyttjat möjligheten att 
höja pensionen.

Privatanställda tjänstemän kan välja bort familjepensionen, en 
försäkring som ger pengar till de efterlevande när de dör. Premien, 
som arbetsgivaren betalar, går då i stället in på pensionskontot ITPK 
och höjer så småningom den egna pensionen.

Men hittills är det få som har tagit chansen trots att möjligheten 
funnits sedan 2008. Siffror som pensionsbolaget Alecta tagit fram åt 
DN visar att bara 7 500 av drygt 210 000 berörda har valt bort 
familjepensionen.

För dem som saknar efterlevande är det en dålig affär att ha kvar 
familjepensionen. Särskilt för dem som har höga löner och nu går 
miste om hundratusentals kronor i premier till den egna pensionen.

Reglerna säger att familjepensionen bara betalas ut till makar och 
registrerade partner samt barn under 20 år. Sambor får ingenting och 
inte heller barn som fyllt 20 år.

– Den som inte är gift eller har barn under 20 år bör avstå från 
familjepensionen. Men är man ung ska man tänka på att det inte går att 
få tillbaka familjepensionen om man valt bort den, säger Eva 
Adolphson, pensionsekonom på pensionsbolaget Alecta.

Är man gift och har yngre barn bör man också fundera igenom om det 
finns skäl att behålla familjepensionen. Är premien, som i stället sätts 
in på pensionskontot, hög kan det löna sig att avstå från 
familjepensionen och teckna en livförsäkring i stället.

– Men om skillnaden mellan makarnas inkomster är väldigt stor kan 
det var bra att ha kvar familjepensionen så att den som har lägre 
pension får ett tillskott vid dödsfall, säger Eva Adolphson.

Här är några frågor och svar kring familjepensionen:

Vilka är det som berörs?

Privatanställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare, har 
tjänstepensionen ITP2 och tjänar mer än 35 500 kronor i månaden, 
motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp 2014. Din arbetsgivare och 
pensionsvalbolaget Collectum vet om du har ITP2.

Jag arbetar inom staten, gäller det här mig också?

Nej, det här gäller bara privatanställda tjänstemän. Anställda inom LO-
området och i kommuner och landsting berörs inte heller.

Hur mycket höjs min pension om jag avstår från 
familjepensionen?

Det varierar beroende på hur gammal du är, hur mycket du tjänar och 
hur din löneutveckling har sett ut. Om du har haft en jämn 
löneutveckling blir höjningen mindre än om du gjort karriär och fått ett 
rejält lönelyft. För att få veta exakt hur mycket som sätts av till just din 



pension måste du kontakta Collectum som räknar ut det åt dig. Det 
brukar ta någon vecka innan du får svar.

Vart tar de nya pensionspengarna vägen?

De betalas in till den del av din tjänstepension som heter ITPK och 
som du får placera själv om du vill.

Får min make/maka ingen familjepension alls då om jag dör?

Jo, han eller hon kan få den pension du tjänat in fram till dess att du 
avstår från pensionen. Den intjänade pensionen läggs i det som kallas 
ett fribrev. Vill du veta hur mycket det är i ditt fall kan Collectum 
svara på det.

Kan jag ångra mig?

Nej, du kan aldrig få tillbaka familjepensionen om du valt bort den.

Vilka är det som absolut ska välja bort familjepensionen?

De som är ogifta och inte har barn under 20 år har ingen som helst 
nytta av familjepensionen eftersom det inte finns någon som kan få 
den. Då är det ingen tvekan om att det är bättre att höja den egna 
pensionen.

Maria Crofts

maria.crofts@dn.se
Fakta.

Så gör du om du vill välja bort din familjepension

Valcentralen Collectum administrerar de privatanställda 
tjänstemännens tjänstepensioner så det är dit du ska vända dig: 
www.collectum. se, tel 020-40 85 00.

Ta reda på hur stor premie som kommer att betalas in till din egen 
pension om du väljer bort familjepensionen och hur mycket 
familjepension du tjänat in hittills. Det kan du göra genom att logga in 
på Collectums sajt eller ringa kundtjänsten och beställa en offert.

Bestämmer du dig för att avstå från familjepensionen kan du göra på 
tre sätt:

1. Fylla i och skriva ut en blankett på sajten och skicka den till 
Collectum.

2. Beställa en blankett från kundtjänsten och skicka den till Collectum.

3. Välja bort familjepensionen direkt på sajten med hjälp av e-
legitimation.

I tabellen kan du se vilken summa din make/maka får livet ut om du 
behåller familjepensionen och dör först. Om du har barn fördelas 
summan mellan dina efterlevande.”
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DN 4 nov 2014:
”Uppskovsräntan är för hög och bromsar 
bomarknaden”

Alldeles för dyrt. Uppskovsräntan på vinst vid bostadsförsälj-
ningar är en dyr affär för hushållen – den motsvarar en bolåne-
ränta på 3,25 procent. Skatten skapar tröghet på bostads-
marknaden, och regeringen bör överväga att avskaffa den. Ett 
första steg kan vara att sänka räntan till en mer marknadsmässig 
nivå, skriver Jens Magnusson, SEB.

Att skjuta upp kapitalvinsten när man säljer sin bostad kan i stunden 
kännas bra. Men i praktiken är den uppskjutna skatten ett lån – med 
hög ränta till staten. Det visar SEB:s granskning av hushållens 
kostnader för uppskov med att betala kapitalvinstskatt. Räntan till 
staten motsvarar en bolåneränta på hela 3,25 procent. I ljuset av 
Riksbankens räntesänkning häromdagen och prognos om nollränta till 
2016, framstår räntan till staten som mycket hög. Därför bör man se 
över möjligheterna att lindra den så kallade flyttskatten, i linje med 
tidigare besked från de rödgröna partierna.

Hushållens utgifter för skatten på uppskov som infördes 2008 stiger. 
2013 betalade de hela 1,32 miljarder kronor i ”ränta” för att slippa 
amortera skatteskulden till staten. Det här belastar hushållens 
privatekonomi och bidrar till en sämre fungerande bostadsmarknad.

Bakgrunden är att den som sålde sin bostad, för att köpa en ny, tidigare 
hade möjlighet att skjuta upp hela beskattningen av eventuell vinst. 
När alliansregeringen i januari 2008 skapade den kommunala 
fastighetsavgiften och avskaffade den statliga fastighetsskatten 
infördes också en skärpt flyttskatt. Dels höjdes kapitalvinstskatten från 
20 procent av vinsten till 22 procent. Dels begränsades möjligheten att 

skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom att ett tak på 
uppskovsbeloppet infördes. Taket sattes till 1,6 miljoner kronor. 
Dessutom infördes en schablonskatt på 0,5 procent av uppskovet som 
ska betalas varje år. 2010 sänktes uppskovstaket till 1,45 miljoner 
kronor och flyttskatten skärptes därmed ytterligare.

På uppdrag av SEB har Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram helt 
nya uppgifter om uppskoven av kapitalvinster vid bostadsförsäljning. 
Dessa data baseras på SCB:s inkomst- och taxeringsregister med 
preliminära taxeringsuppgifter för år 2013.

Sedan skatten på uppskov infördes 2008 har statens intäkter ökat med 
269 miljoner kronor till preliminärt 1 321 miljoner kronor 2013. Förra 
året uppgick summan av alla uppskov till hela 264 miljarder kronor 
och skatteskulden var uppe i 58 miljarder kronor. Ett snittuppskov var 
därmed 427 000 kronor, motsvarande 94 000 kronor i uppskjuten skatt.

Statistiken visar också att fler än någonsin betalar uppskovsskatt. När 
skatten infördes beviljades 538 000 uppskov. 2013 var det 618 000 
uppskov, en ökning med 80 000.

Alliansregeringens konstruktion av uppskovsskatt har karaktären av ett 
lån från staten. I stället för att betala kapitalvinstskatten direkt betalar 
hushållen en sorts årlig ränta. Med tanke på ränteläget för bostadslån i 
dag är det en hög ränta staten tar ut. Skatten på uppskovet motsvarar 
en bolåneränta på 3,25 procent. Det gör att årskostnaden för skatten på 
det högsta beloppet för ett nytt uppskov, 1 450 000 kronor, blir ungefär 
2 800 kronor högre än för ett bolån efter skatteavdrag med en 
marknadsränta på 2 procent.

Efter Riksbankens besked häromdagen om nollränta och prognos om 
att den reporäntan ska gälla till halvårsskiftet 2016 är det högaktuellt 



att se över statens höga räntesats. Diskussionen om att lånevillkor bör 
ändras när upplåningskostnaderna blir lägre bör föras också när det 
gäller statens utlåning till hushållen. Om staten justerade skatten på 
uppskoven till bankräntans nivå skulle hushållens utgifter minska med 
drygt en halv miljard, 508 miljoner kronor. Det vore inte orimligt att 
staten genomförde en sådan sänkning, särskilt med tanke på att det 
allmänna i dag kan låna upp till närmast nollränta.

Att allt fler har uppskov, att uppskoven och skulden till staten växer – 
är det problematiskt? Ja, på flera sätt. Dels är det alltså en dålig affär 
för hushållen. Dels har det stora kostnader för samhället. Men den 
skärpta beskattningen av kapitalvinster tillsammans med 
uppskovsskatten utgör också en flyttskatt som skapar tröghet på 
bostadsmarknaden. Hushåll som vill byta boende skjuter på det för att 
inte behöva betala den höga flyttskatten. Det gör att personer som 
skulle vilja flytta till jobb får svårare att göra det. Det gör att äldre som 
vill flytta till en mindre bostad väntar längre än vad de annars hade 
gjort. De så kallade flyttkedjorna blockeras och det existerande 
bostadsbeståndet utnyttjas ineffektivt. I nästa steg påverkas 
arbetsmarknaden negativt eftersom det blir svårare att få bostad på 
studieorter eller där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Detta är 
alltså en skatt som drabbar långt större delar av samhället än bara de 
hushåll som betalar den.

Den så kallade Nybyggarkommissionen med tidigare statsministern 
Göran Persson i spetsen föreslog tidigare i år en reform där en högre 
fastighetsavgift kvittas mot lägre kapitalvinstskatt. Det skulle enligt 
förslagsställarna skapa drivkrafter för större rörlighet. 
Bokriskommittén under ledning av Klas Eklund, seniorekonom på 
SEB, var inne på samma linje när den i juni föreslog en översyn av 
kapitalvinstbeskattningen inklusive uppskovsreglerna. Kommittén 
argumenterade för sänkt kapitalvinstskatt, borttagen uppskovsränta 
och höjt uppskovsbelopp.

Finns det någon insikt om dessa problem på bostadsmarknaden bland 
dagens politiska beslutsfattare? Ja, det gör det. Inte minst bland de 
rödgröna partier som nu utgör regeringsunderlag. Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick till val 2010 på ”ett gradvis 
avskaffande av uppskovsskatten”. Här på DN Debatt skrev ledande 
socialdemokrater, bland andra Carin Jämtin, den 17 mars 2009 om 
vikten av att avskaffa skatten på uppskov: ”Den retroaktiva skatten på 
uppskov av reavinst vid bostadsflytt är orättvis och orimlig. Vi vill 
därför avskaffa ränteskatten på uppskov”.

Trots ett fokus på bostadsbrist, arbetstillfällen och rättvis beskattning 
förekom det i valrörelsen 2014 inga förslag om sänkt flyttskatt eller 
avskaffad uppskovsskatt. Med utgångspunkt i det nya underlag som 
redovisats här vore det välkommet med en ny diskussion om en sådan 
reform.

Hushållens skulder till staten för obetalda kapitalvinstskatter stiger. Nu 
bör både hushållen och den nya regeringen tänka igenom situationen. 
Hushållen betalar dyrt för att låna av staten – de bör överväga att 
betala av sina skulder. De rödgröna partierna bör överväga att realisera 
löftet de gav 2010 – ”ett gradvis avskaffande av uppskovsskatten”. Ett 
första steg kan vara att sänka räntan till en mer marknadsmässig nivå. 
Det skulle förbättra både bostads- och arbetsmarknaden och hushållens 
privatekonomi.

Jens Magnusson, Privatekonom, Seb

I korthet. Uträkningen

Skatten (räntan) på uppskovet är 30 procent av en schablonintäkt som 
är 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Det motsvarar en ränta på ca 0,5 
procent av uppskovsbeloppet eller 2,28 procent av den uppskjutna 
skatten. Skatten är inte avdragsgill. För att jämföra räntesatsen med en 
avdragsgill ränta ska den divideras med 0,7. Det ger en räntesats på 
den uppskjutna skatten på ca 3,25 procent (2,28/0,7=3,25). “



DN 4 nov 2014: 

“Riksbanken vill få småföretagare att 
investera

Med sitt nollräntebesked vill Riksbanken försöka få 
småföretagarna att investera mer. Men ränteminskningen är inte 
mycket till drivkraft. Ofta blir det inte ens en sänkning med de 
0,25 procentenheter som var reporäntans sänkning.

Så om du får ett lån på en miljon kan du alltså räkna med en 
kostnadsminskning på högst 2 500 kronor.

Riksbankens signal om att räntan inte ska höjas förrän tidigast i slutet 
av 2016 är ett mer positivt besked. Företagarna ska inte behöva oroa 
sig för kostnadshöjningar fram till dess, menar Riksbanken. Det 
bygger dock på att Riksbankens prognos håller, och det är inte alls 
säkert.

Men om du tror på prognosen är det bättre med rörlig än fast ränta i 
två år, eftersom den rörliga räntan är lägre.

Det är något att tänka på också om du privat har bostadslån.

Om du ska låna för nya företagsinvesteringar gäller det att spela ut 
bankerna mot varandra och försöka att pressa ned räntan.

Hänvisa då till en utredning av Unionens chefsekonom Lars Jagrén, 
som visar att villaägarna men inte företagarna fått sänkningar i takt 

med tidigare riksbankssänkningar.

Han har i Riksbankens statistik funnit att låneräntan på företagslån inte 
gått ned ett dugg sedan 2012, trots riksbankens sänkningar sedan dess.

Gapet mellan reporäntan och den genomsnittliga utlåningsräntan till 
företagen är då som nu hela 2 procent.

För små företag är situationen ännu sämre:

– Stora företag har bättre förhandlingssituation och kan få kapital på 
olika sätt. Småföretagen är däremot hänvisade till bankerna, och har 
därmed sämre förhandlingsläge, säger han och kräver med rätta 
åtgärder från Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Anders Andersson  anders@driva-eget.se  är Driva Egets och DN:s 
expert på småföretagande. “ 

mailto:anders@driva-eget.se
mailto:anders@driva-eget.se


DN 5 nov 2014:

”Inför amorteringskrav för att bromsa 
bostadslånandet”

Rätt penningpolitik. Sveriges utmaning är tudelad: Å ena sidan 
behöver företagen stimulans och ökad efterfrågan. Å andra sidan 
måste hushållens skulduppbyggnad dämpas. Efter räntesänk-
ningen bör nu amorteringskrav införas så att belåningen hejdas 
och Sverige står starkt även framöver, skriver riksbankschef 
Stefan Ingves.

Riksbankens besked att sänka styrräntan till noll har fått stor 
uppmärksamhet och det är bra. Vi vill sända en tydlig signal att vi 
fokuserar på inflationsmålet, framför allt för att det tjänar Sverige väl 
som ankare för pris- och lönebildningen.

Samtidigt har det också förts en intensiv debatt om den förda 
penningpolitiken. Låt mig ge min syn på detta och avsluta med några 
reflektioner om vägen framåt.

Det går bra för Sverige. Nästa år bedömer vi att BNP ökar med 2,7 
procent – en god tillväxt i rådande osäkra världskonjunktur. Det finns 
de som liknar Sverige med Japan, med sina perioder av låg tillväxt och 
fallande priser, men Sverige har ett betydligt bättre utgångsläge:

Sverige har klarat av den senaste finanskrisen med tillväxt alla år utom 
det värsta krisåret 2009. BNP har vuxit med mer än 6 procent sedan 
dess, jämfört med euroområdets 1 procent. Även BNP per capita har 
utvecklats gynnsamt i en internationell jämförelse.

Svenska hushåll fortsätter att konsumera i god takt och företagen tycks 
i stort få de krediter de anser sig behöva. Kreditsystemet fungerar och 
har gjort så hela tiden.

Efter krisen har dessutom sysselsättningen och arbetskraften ökat i 
Sverige, till skillnad från flertalet västländer. Sysselsättningsgraden i 
Sverige har legat väsentligt över USA och euroområdet.

Det är svårt att tro att en sådan utveckling kommit till stånd utan hjälp 
av en någorlunda väl avvägd penningpolitik.

Den låga inflationen är en global utmaning. Det vi tampas med är en 
alltför låg inflation, men den utmaningen delar vi med många länder. 
Inflationen är nu 0,3 procent frånräknat effekten av räntesänkningarna 
(KPIF). Företagen i våra enkäter uppger att de har svårt att höja 
priserna, att efterfrågan är för låg och att konkurrensen är hård. Vi 
behöver skaffa oss bättre kunskap om hur nya beteendemönster 
påverkar, till exempel att konsumenter i dag väsentligt lättare och 
snabbare kan jämföra priser. Till skillnad från hur det brukar se ut vid 
geopolitisk oro har oljepriserna denna gång fallit trots att 
världskonjunkturen har stärkts. Sannolikt beror det på såväl dämpad 
internationell efterfrågan som på ett ökat utbud av skiffertillgångar. De 
låga livsmedelspriserna är också ett globalt fenomen som håller 
tillbaka inflationen. Prisbeteendet styrs med andra ord även av faktorer 
utanför Sverige.

Svensk penningpolitik är expansiv och effektiv. Kritikerna har hävdat 
att vi har hållit räntan för hög och att vi borde ha sänkt snabbare för att 
stimulera efterfrågan mer och öka inflationen. Men då glömmer man 
att direktionen har sänkt räntan från 2 procent ner till noll sedan 2011. 



Höjningen från 0,25 till 2 procent strax efter krisen ska ses i ett läge 
där svensk ekonomi växte med nära 6 procent och inflation låg nära 
målet. En så stark ekonomisk utveckling motiverar en mindre 
stimulerande räntenivå.

Den som fördjupar sig i protokollen kan lätt se att skillnaderna i 
direktionen handlade om lämplig tidpunkt för höjning, men alla var 
överens om att räntorna skulle behöva höjas. Även de i direktionen 
som ville ha en jämförelsevis lättare räntepolitik förordade till exempel 
i juli 2011 att styrräntan skulle höjas gradvis till 3,8 procent i mitten av 
2014, vilket bara var marginellt under majoritetens bana. Det stämmer 
att vi har kommunicerat aktivt kring skulderna för att få frågan på 
agendan, men höjningarna hade i huvudsak ett konventionellt 
penningpolitiskt syfte.

Dessutom har marknadsräntorna i Sverige följt reporäntan mycket väl. 
Både svenska hushåll och företag har mött låga räntor, det senaste året 
dessutom lägre än euroområdet – trots att ECB:s styrränta har varit 
lägre. Det är ett kvitto på att penningpolitiken verkar effektivt, och är 
även en anledning till att vi har ridit ut krisen på ett relativt lindrigt 
sätt.

Det är möjligt att en ännu mer expansiv penningpolitik hade höjt 
inflationen något. Men då ska man i rättvisans namn också ta med att 
reala räntan har varit extremt låg eller negativ sedan 2009. Dessutom 
hade Sverige vid den tiden inget ramverk för makrotillsyn på plats för 
att bromsa skulduppbyggnaden hos hushållen. De åtgärder som har 
införts därefter har inte varit tillräckliga.

Inflationen kommer att stiga. Det finns de som hävdar att 
räntesänkningarna inte räcker. Mot detta talar att Riksbankens 
direktion sänkt räntan kraftigt, fördröjt tiden för första höjning och att 
penningpolitiken hittills haft gott genomslag i de sluträntor som 
hushåll och företag möter.

Sänkningarna av den svenska reporäntan ger synbar effekt men det tar, 
som alltid, tid innan de fullt ut slår igenom. Våra egna prognoser, 
liksom internationella bedömares, ger en bild av att globala tillväxten 
stiger. Det gynnar svenska exportföretag och det finns sannolikt också 
en gräns för hur länge svenska företag kan och vill skjuta upp sina 
prishöjningar. Riksbankens direktion kommer dessutom att avvakta 
med räntehöjningar tills inflationen tydligt tagit fart.

Skulderna måste hanteras. Däremot är direktionen oroad över vad 
detta innebär för hushållens skuldtillväxt. Svårigheten för Sverige är 
att vi har två problem som vi har dragits med sedan krisen. Företagen 
behöver stimulans så att efterfrågan tar fart, medan hushållen skulle 
behöva dämpa sin skulduppbyggnad. Det går inte att ha två olika 
styrräntor, därför behöver man hitta en annan väg.

Hushållens bolån ökar för närvarande med 6 procent i årstakt – vilket 
är mer än dubbelt så snabbt som BNP och nästan dubbelt så snabbt 
som hushållens disponibla inkomster. Samtidigt har bostadspriserna 
fortsatt att öka. Det finns ett tydligt mönster genom historien att 
finansiella kriser ofta föregåtts av hög skuldsättning och snabb tillväxt 
i krediter och fastighetspriser.

Att direktionen driver på i denna fråga beror på att bekymmer här 
alltid landar i centralbankens och skattebetalarnas knä. Men jag vill 



vara tydlig med att detta inte är en fråga som en enskild aktör kan lösa, 
utan det krävs samarbete mellan olika politikområden och 
myndigheter. De åtgärder som kommer att krävas är måhända inte 
alltid populära men det kommer inte att bli lättare längre fram – 
särskilt inte den dag räntorna stiger.

Det behövs flera åtgärder för att hantera denna situation, men ett bra 
steg på vägen är att införa ett amorteringskrav. Här är det självklart 
viktigt att göra en lämplig dosering så att skulder och bostadspriser 
bromsas och att ett kraftigt fall i bostadspriserna undviks.

Det är hög tid att trycka på bromsen så att skulduppbyggnaden hejdas 
och svenska hushåll står väl rustade att även framöver klara såväl 
konjunkturuppgångar som nedgångar på ett stabilt och säkert sätt.

Stefan Ingves, Riksbankschef, Sveriges Riksbank “

DN 5 nov 2014: 

“Nya siffror kan få SD att fälla regeringen

Det drar ihop sig till en budgetrysare om kostnaderna för 
invandringen. Sverigedemokraterna kan fälla regeringen genom 
att i stället rösta på alliansens budgetförslag.– Om de lägger 
mindre pengar så blir det ju intressant, säger Oscar Sjöstedt (SD), 
ekonomisk-politisk talesperson.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer cirka 95 000 
människor att söka asyl i Sverige nästa år. Orsaken är de pågående 
konflikterna i Irak och Syrien och att antalet flyktingar som riskerar 
sina liv i bräckliga farkoster på Medelhavet ökar. Prognosen innebär 
en upprevidering med cirka 18 000 personer jämfört med den 
bedömning som gjordes i april.

Utvecklingen innebär att staten kommer att få högre kostnader för att 
ta hand om de asylsökande. I regeringens budgetförslag för 2015 
anslår de rödgröna partierna 3,7 miljarder kronor extra till migration 
jämfört med vad alliansen gjorde i sin sista höstbudget för ett år sedan. 
Enligt migrationsminister Morgan Johansson (S) påverkar dock inte de 
uppskrivna prognoserna regeringens budgetförslag.

– De pengarna som finns ligger fast. Vi får kanske titta på det i 
tilläggsbudgeten för nästa år, säger han till TT.

Regeringen bedömer att kostnaderna för migration kommer att 
fortsätta öka något även under 2016. Därefter tror man att kostnaderna 
sjunker.



Däremot väntas kostnaderna för integration fortsätta öka de närmaste 
åren. I regeringens budgetförslag anslås drygt 16 miljarder kronor till 
integration under 2015. Enligt prognosen kommer den summan att öka 
till cirka 25 miljarder om tre fyra år.

För regeringen innebär utvecklingen inte bara en utmaning när det 
gäller att fördela resurserna i budgeten. Kostnaderna för invandringen 
är också viktiga för om Sverigedemokraterna ska fälla regeringens 
budget i riksdagen.

SD håller öppet för att partiet i en slutlig omröstning i december kan 
välja att antingen lägga ned sina röster eller rösta på alliansens budget.

– Det beror på hur alliansen ställer sig. Om de lägger mindre pengar så 
blir det ju intressant, säger Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk 
talesperson.

Just nu pågår diskussioner i SD-ledningen – med den vikarierande 
partiledaren Mattias Karlsson i spetsen – om hur partiet ska agera. Om 
SD ställer sig bakom alliansbudgeten kan det skapa en regeringskris, 
vilket i sin tur kan leda till nyval.

SD:s skuggbudget kommer troligen först på måndag, som är sista dag 
för den allmänna motionstiden. Partiet vill först se både regeringens 
och alliansens alternativ.

– Har vi mycket mer gemensamt med alliansens budget kommer det 
att påverka vårt ställningstagande så klart, säger Oscar Sjöstedt.

Om SD skulle rösta på alliansens budget skulle det kunna tvinga fram 
ett nyval som ska hållas inom 90 dagar. Frågan är dock om SD vill ha 
en sådan situation med tanke på att partiledaren Jimmie Åkesson är 
sjukskriven.

Allianspartierna kommer de närmaste dagarna att presentera sin 
skuggbudget och Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Anna 
Kinberg Batra utesluter inte att den borgerliga fyrklövern gör en annan 
bedömning än regeringen när det gäller kostnaderna för invandring.

– Det återkommer vi i så fall om i vår budgetmotion när den 
presenteras, säger hon.

Men om det innebär att alliansen kommer att bedöma att kostnaderna 
blir högre eller lägre än vad regeringen räknat med vill hon inte gå in 
på.

– Redan vid Fredrik Reinfeldts sommartal var vi tydliga med att vi 
måste vara beredda på att det är fler människor på flykt nu än det varit 
sedan andra världskriget.

Fakta. Budgetprocessen

Riksdagen röstar i början av december

Oppositionspartierna måste lägga fram sina budgetmotioner senast 
den 10 november. Allianspartierna kommer med en gemensam budget 
medan SD lägger fram en egen.



Riksdagen röstar om de olika förslagen i början av december.

I första omgången röstar partierna på sina egna förslag. Därefter 
följer en omröstning om de två förslag som fått flest röster.

Regeringen får igenom sin budget om SD lägger ned sina röster i den 
andra omgången. Om SD i stället röstar med de borgerliga partierna 
vinner alliansens budget. Ett sådant resultat skulle leda till 
regeringskris och kunna leda till nyval.

Om regeringens budget går igenom kan oppositionen ändå komma 
att stoppa enskilda förslag längre fram. Praxis sedan förra 
mandatperioden är att oppositionen kan stoppa förslag som rör utgifter 
i budgeten. DN “

DN 5 nov 2014: 

“Fascismen avspeglar kapitalismens 
rivalitetsform

Diskussionen om fascismens samband med kapitalism är lika komplex 
som nödvändig. I DN 28/10 företräder Kajsa Ekis Ekman den 
klassiska marxistiska tesen att fascismen de facto tjänstgör som ett 
slags extrapolis åt en kapitalistisk ekonomi i kris, medan Fredrik 
Segerfeldt tar fasta på ideologiska skillnader mellan fascism och 
liberalism för att bemöta henne. Fascismen är emellertid, menar jag, 
samtidigt en protest mot och ett uttryck för kapitalismen.

Den är en protest mot det liberalismen bejakar: den ”rättvisa” 
utslagningen. Kapitalismen fungerar så att den ur vinstsynpunkt 
sämste, må det vara bland arbetssökande, företagare eller hela länder, 
hela tiden slås ut och liberalismen prisar denna ordning som det mest 
effektiva sätt att skapa välstånd.

För fascisten är emellertid denna liberala ”rättvisa” ett gissel som de 
som faller innanför vi:et (vi tyskar, vi vita, vi kristna etc.) måste 
skyddas mot, medan de utanför vi:et (polackerna, ”semiterna”, 
muslimerna etc.) uppfattas som antagonister. I så motto är fascismen 
och liberalismen varandras motståndare.

Men fascismen är samtidigt ett uttryck för kapitalismen – och det 
åtminstone i tre avseenden. Kapitalismen lever av konkurrens och lika 
svårt som det skulle vara för en medeltida bonde att föreställa sig att 
alla i hans by skulle tävla mot varandra om vem som skulle få delta i 



arbetet, lika svårt är det i dag för människor att förstå att tävling kan 
vara något man begränsar till idrottsarenor.

Genom att beskriva tävlandet mellan olika nationella eller etniska 
grupper som naturlig avspeglar fascismen därmed kapitalismens 
fundamentala ekonomiskt grundade rivalitetsform.

Fascismen har heller aldrig de facto motverkat kapitalistisk 
företagande och mer därtill: den har sin bakgrund i – och här gör Kajsa 
Ekis Ekman, liksom de flesta fascistforskare, misstaget att inte gå till 
fascismens upprinnelse – det våldsamma bemötandet av organiserade 
försök att lindra kapitalismens utslagnings- och 
utsugningsmekanismer.

Fascismens upprinnelse står inte att finna hos Mussolini och några av 
hans vänner, utan hos grupper under slutet av 1800-talet som anlitades 
för att spöa upp strejkbrytare och hota fackföreningsledare. Varje 
nation hade sina egna antisocialistiska gäng, i till exempel USA var det 
Pinkertondetektiverna som tog på sig detta uppdrag. I Jack Londons 
roman ”Järnhälen” från 1908 beskrivs livfullt denna historia och 
tecknas för första gången konturerna av fascismens natur och dess 
samband med tidens kapitalism.

Stefan Arvidsson “

DN 6 nov 2014: 

“SD kan driva fram ett nyval – trots 
Åkessons frånvaro

Sverigedemokraternas vikarierande ledare Mattias Karlsson kan 
tänka sig att driva fram ett nyval – även om den ordinarie 
partiledaren Jimmie Åkesson inte blir frisk i tid från sin sjuk-
skrivning.– Så kan det bli, säger Mattias Karlsson.

Jimmie Åkesson är sjukskriven för utmattningssyndrom till slutet av 
november. Därefter ska läkare göra en ny prövning. Hans vikarie 
Mattias Karlsson är en av få i partiet som har kontakt med Åkesson.

– Jag har halvprivat kontakt med honom lite då och då. Men jag 
försöker ge honom så mycket andrum som möjligt. Men vissa saker 
måste vi ha jobbrelaterad kontakt kring, inte minst nu när vi närmar 
oss avgörande beslut i budgetprocessen.

På måndag går tiden ut för oppositionspartierna att lägga sina 
skuggbudgetar. När regeringens budget i slutändan ställs mot 
alliansens kan SD, till skillnad från under förra mandatperioden, tänka 
sig att rösta på det partiet beskriver som det ”minst dåliga 
alternativet”.

– Det är en historiskt svag regering. Det förändrade läget för 
migrationspolitiken gör också att det finns skäl för oss att agera, säger 
Mattias Karlsson.



Han konstaterar att allianspartierna har betydligt mindre pengar att 
röra sig med i sin kommande skuggbudget. Moderaterna, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill inte höja 
skatterna som de rödgröna.

– Det kan leda till att man inte lägger fullt lika mycket som de 
rödgröna på integration. Det skulle vara en väldigt viktig parameter i 
det läge vi befinner oss, säger Mattias Karlsson.

Den som får det slutliga avgörandet hur SD:s 49 riksdagsledamöter 
ska rösta när budgeten beslutas i sin helhet den 3 december blir dock 
partiledaren Jimmie Åkesson – även om det blir från sjuksängen.

Om SD väljer att fälla regeringens budget uppstår en regeringskris 
som i förlängningen kan tvinga fram ett nyval i vår. Mattias Karlsson 
kan tänka sig att gå till nyval som tillfällig SD-ledare.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

DN 6 nov 2014: 

“Därför bör du se över ditt privata 
pensionssparande

Nu börjar det bli bråttom att se över pensionssparandet inför 
förändringarna nästa år. Annars tvingas du skatta på dina 
pensionspengar två gånger. Sämre kan det inte bli.

Regeringen vill sänka beloppet som ger rätt till skatteavdrag på privat 
pensionssparande, från dagens 12 000 kronor till 1 800 kronor 2015, 
och slopa avdragsmöjligheten helt 2016. Sannolikheten att förslaget 
går igenom är i princip hundra procent eftersom det stöds av en stabil 
majoritet i riksdagen.

Eftersom många pensionssparar med autogiro, summan dras 
automatiskt från kontot, börjar det bli bråttom att bestämma sig för hur 
sparandet ska se ut i fortsättningen.

Om du inte gör någonting och sparar mer än 1 800 kronor, 150 kronor 
i månaden, nästa år åker du på en rejäl skattesmäll. Du får inte göra 
avdrag när du sparar med dina skattade pengar och du måste betala 
inkomstskatt igen när pengarna tas ut.

Bodil Hallin, familjeekonom på Ikano Bank, tycker att man ska ta 
tillfället i akt och se över hela sitt sparande.

– Det viktiga är att man sätter av pengar nu för att använda senare i 
livet. Pensionsmyndigheten och andra aktörer har varit tydliga med att 
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man behöver pensionsspara och jag tror att budskapet har gått fram, 
säger hon.

Många banker lyfter fram löneväxling, att en del av lönen sätts av till 
pensionen, som ett alternativ till privat pensionssparande. Det är ett 
sätt att pensionsspara med obeskattade pengar och betala skatten först 
när pengarna tas ut.

– Min erfarenhet är att många, särskilt större arbetsgivare, erbjuder 
löneväxling, säger Bodil Hallin.

Här är frågor och svar kring pensionssparandet.

1. Vad ska jag göra inför årsskiftet?

Se till att du inte sparar mer än högst 150 kronor i månaden i ett 
pensionssparande med skatteavdrag under 2015. Vill du slippa ändra 
ditt sparande inför 2016 avslutar du det avdragsgilla 
pensionssparandet helt redan inför nästa år.

Kontakta banken eller bolaget där du sparar och kräv att få en 
genomgång av vad som gäller för det sparande du har. Du kan ha 
försäkringar knutna till sparandet som du går miste om när du slutar 
spara.

2. Gäller det här mig som har egen firma?

Nej, reglerna ändras inte för den som driver eget eller har en 
arbetsgivare som inte betalar in tjänstepension.

3. Vad händer med pengarna jag sparat ihop när jag slutar 
pensionsspara?

Pengarna finns i kvar i det som kallas fribrev. Du får värdeutveckling 
som tidigare och kan ta ut pengarna när du går i pension, eller när du 
fyllt 55 år.

4. Men jag har en pensionsförsäkring där jag har gått med på att 
betala ett visst belopp fram till pensioneringen?

Fram till 1980-talet fanns det pensionsförsäkringar där man lovades ett 
bestämt belopp i pension mot att man sparade en viss summa varje 
månad. När du avslutar sparandet i förtid får du inte det pensions
belopp som utlovades utan en lägre summa.

5. Hur ska jag spara i stället?

De sparformer som lyfts fram är investeringssparkonto och kapital
försäkring. Läs mer om sparformerna i faktarutan.

6. Löneväxla låter intressant, kan jag göra det?

Bara om din arbetsgivare går med på det. Du kan aldrig kräva att få 
löneväxla, alltså byta en del av lönen mot pensionssparande.

Tjänar du mindre än 38 250 kronor i månaden är det inte bra att 
löneväxla eftersom du sänker inkomsten. Det gör att du tjänar in 
mindre statlig pension och får lägre sjuk- och föräldrapenning om du 
byter lön mot pension.



Maria Crofts

maria.crofts@dn.se
Fakta.

Här kan du spara i stället

Investeringssparkonto, ISK, och Kapitalförsäkring är alternativ när 
det avdragsgilla privata pensionssparandet försvinner.

I båda sparformerna går det att spara på sparkonto, i fonder, i aktier 
och andra finansiella instrument.

Kapitalet beskattas med en årlig schablonskatt som beräknas på 
insättningar under året och hela kapitalet även om det minskat jämfört 
med året innan. Man kan sälja och byta fonder och aktier utan att 
skatta för värdeökningen eller deklarera vinsten.

Bankerna tar inte ut någon avgift för ISK. När det gäller 
kapitalförsäkringar varierar avgifterna mellan bolagen.

Kapitalförsäkringar kan ha olika regler för när du kan ta ut pengarna 
du satt in. Några sådana regler finns inte för ISK.

På www.konsumenternas.se finns mer information om de här 
sparformerna.

Så fungerar löneväxling

Du avstår en del av din lön och arbetsgivaren sätter in summan till din 
pension. När du tar ut pengarna beskattas de som lön. 
Arbetsgivaravgiften på 31,42 procent sjunker till en löneskatt på 24,26 
procent när pengarna går till pension. Det gör att arbetsgivaren kan 
sätta in en större summa utan att det kostar mer.

Lön som vanligt: 5 000 kronor

Arbetsgivaravgift: 1 571 kr/mån

Arbetsgivarens totala kostnad: 6 571 kr/mån.

Pensionspremie med löneväxling: 5 288 kr/mån.

Löneskatt: 1 283 kronor.

Arbetsgivarens totala kostnad: 6 571 kr/mån.

Källa: PP Pension, DN “
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DN 6 nov 2014: 

“Alltmer talar för krav på amortering

På tisdag kan de första stegen tas mot ett krav på alla låntagare: 
amortera mera! Och om riksbankschef Stefan Ingves får gehör 
kommer flera åtgärder mot hushållens lånande.Men de mest 
effektiva verktygen kommer regeringen att ducka för att använda.

I en debattartikel i DN i går skrev Stefan Ingves klart att ett krav på 
amorteringar är ett ”bra steg på vägen” för att dämpa ökningen av 
hushållens skulder.

Artikeln var framför allt ett försvar av de senaste årens penningpolitik 
där Riksbanken – och i synnerhet Ingves – kritiserats hårt. Kritiken har 
gått ut på att banken fokuserat på hushållens skulder i stället för på sitt 
eget mål om att hålla inflationen på två procent.

Ingves pekar på att Riksbanken sänkt räntan från två procent till noll 
sedan 2011. Meningsskiljaktigheterna inom den styrande direktionen 
har handlat om tidpunkten och storleken på räntesänkningarna, inte om 
riktningen, menar Ingves.

Men Ingves återkommer till skuldökningen hos hushållen. Bolånen 
ökar med sex procent i årstakt, vilket är mer än dubbelt så mycket som 
den ekonomiska tillväxten och nästan dubbelt vad inkomsterna ökar.

– Det är hög tid att trycka på bromsen så att skulduppbyggnaden 
hejdas, skriver Ingves.

Riksbankschefen får på tisdag chansen att framföra hur det ska ske 
inför stabilitetsrådets möte. Han lär komma med tuffa krav. När Stefan 
Ingves häromveckan kommenterade Bankföreningens 
rekommendation att den som tar ett nytt lån och har en högre 
belåningsgrad (lån i förhållande till bostadens värde) som överstiger 
50 procent måste amortera, var han skeptisk.

– Det synes vara för lite, för sent, sade Ingves.

Redan i somras sade dåvarande finansminister Anders Borg att han 
förväntade sig att stabilitetsrådet skulle föreslå ett krav på 
amorteringar. Nuvarande finansminister Magdalena Andersson var 
också inne på samma linje.

Det är därför ingen vågad gissning att stabilitetsrådet vill se bindande 
amorteringskrav. Frågan är hur kravet ska formuleras. Ska kravet bara 
gälla nya lån eller alla lån? Ska lånet ned till viss nivå, eller ska det 
finnas en maxlängd för lån?

Stefan Ingves kommer troligen att även föreslå en avtrappning av 
ränteavdragen och möjligen ett stegvis införande av fastighetsskatten.

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson kan tänkas 
diskutera en sänkning av utlåningstaket, det vill säga hur mycket av en 
bostads värde man får belåna. Ett tak på 85 procent infördes av FI 
2010 och inspektionen anser att den åtgärden har visat sig vara 
effektiv. Men även Andersson kommer att vilja prata om minskade 
ränteavdrag, vid sidan av amorteringskrav.



Ränteavdrag och fastighetsskatt är sannolikt de mest effektiva 
åtgärderna, men rådets ordförande, finansmarknadsminister Per 
Bolund (MP), är avvisande.

– De är ju inte de som ligger främst i åtgärdsportföljen, säger han och 
vill hellre se ”åtgärder för en bättre amorteringskultur”.

Andra åtgärder, som ränteavdragen, kan bli aktuella om skulderna 
skulle hota den finansiella stabiliteten.

– Men där är vi inte i dagsläget, säger Bolund.

Och ett återinförande av fastighetsskatten avfärdar han direkt.

– Det har vi haft en lång och intensiv politisk debatt kring. Det tror jag 
inte att vi ska ta upp igen, den får ligga, säger han.

Ministern betonar också att vilka åtgärder som än sätts in, får de inte 
hota människors möjligheter att bo kvar i sina hem.

– Det måste ske i en sådan takt att ekonomin och människor hänger 
med, säger Bolund.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

DN 6 nov 2014:

”Staten och kapitalet ska inte sitta i samma 
båt”

Politiker och kapitalister får inte bli nära kompisar. Alltför täta 
band leder till att staten utnyttjas av särintressen. Därför är det 
farligt med innovationspolitik av det slag som nu diskuteras i 
Sverige, varnar Chicagoprofessorn Luigi Zingales.

– Staten ska inte gynna vissa företag på andras bekostnad. Politiker har 
inga förutsättningar att spå om framtiden och se vilka som blir vinnare, 
vilket anhängarna av innovationspolitik vill göra. Det gäller även i 
Sverige, säger Luigi Zingales som är professor i entreprenörskap och 
finansiell ekonomi vid Chicagouniversitetet.

– Inte heller bör politikerna ge stöd till företag som annars skulle gå 
under. Här måste marknadens villkor gälla, tillägger han.

Luigi Zingales, som är i Sverige på inbjudan av stiftelsen Fritt 
näringsliv och i dag ska tala vid Institutet för näringslivsforskning, 
hämtar sina erfarenheter från bägge sidor om Atlanten. Främst gäller 
det hemlandet Italien och USA, där han sedan länge är verksam. 
Problem med alltför nära relationer mellan näringsliv och politik ser 
han på båda hållen:

– En av mina böcker har titeln ”Rädda kapitalismen från 
kapitalisterna”, vilket fortfarande är mitt budskap. Marknadsekonomin 
är överlägsen som system, men den korrumperas om företagen söker 
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förmåner från staten – i stället för att utvecklas av egen kraft. 
Politikerna måste visa att de står emot sådan påverkan.

Men hittills har utvecklingen inte helt gått hans väg. I Italien har 
näringslivet stagnerat, beroende på dess oförmåga att förnya sig. På 
EU-nivå är utrymmet stort för lobbyister som ser till att besluten 
gynnar olika särintressen. Inte heller USA är fritt från sådant 
inflytande, tydligast under finanskrisen.

– Det behövs sociala skyddsnät. Jag stöder välfärdsstaten och vill inte 
att de ekonomiska klyftorna ska vara stora. Men detta gäller 
människor, inte företag. För dessa ska inte råda någon särbehandling, 
utan reglerna ska vara lika. Därför bör man ta bort alla slags skatte
avdrag och subventioner, poängterar Luigi Zingales.

Johan Schück johan.schuck@dn.se

Fakta. Luigi Zingales

Professor i entreprenörskap och finansiell ekonomi vid Chicago
universitetets Booth School of Business.

Utbildad vid Bocconiuniversitetet i Milano och Massachusetts Institute 
of Technology, MIT.

Författare till två uppmärksammade böcker, ”Saving capitalism form 
the capitalists” och ”A capitalism for the people”.

Född i Padua, Italien, 1963. “

DN 8 nov 2014:

”Skenande sjukskrivningar hotar om 
ingenting görs”

Akuta åtgärder krävs. Efter många år av sjunkande frånvaro 
stiger sjuktalet igen sedan 2010 – och det är en ny, yngre grupp 
som dominerar bland de sjukskrivna. Om inget görs riskerar vi en 
ny våg av galopperande sjukskrivningar, skriver Jan Rydh, som 
presenterar sex punkter som kan vända utvecklingen.

Från 2002 sjönk sjukfrånvaron till en mycket låg nivå och sjuktalet, 
det vill säga ”antal utbetalda dagar med sjukpenning per 
sjukpenningförsäkrad” var 2010 på den lägsta nivå som registrerats 
sedan 1955. Denna uppgång från 1998 och denna nedgång från 2002 
har varit mycket omdiskuterad. Uppgången var oroande och ingen 
ville då ta på sig ansvaret – nedgången har varit glädjande och många 
vill ta åt sig äran. Men hur är det? Vad har egentligen hänt?

Under åren 1999– 2004 hade jag förmånen att leda tre utredningar 
inom sjukförsäkringsområdet och en utredning för att belysa 
problemen med rehabilitering av funktionshindrade personer inom 
Samhall. Jag blev slutligen 2004 också ansvarig för omorganisationen 
av Försäkringskassorna. I mina slutsatser ingick att det var påtagligt att 
sjukfrånvaron inte var jämt fördelad – den var tvärtom påtagligt 
ojämnt fördelad. Det förekom stora regionala skillnader och det var 
särskilt påtagligt att sjukfrånvaron ökade främst inom kommuner och 
landsting och där särskilt bland kvinnor 50+ anställda inom vård, skola 
och omsorg. Skillnaderna mellan arbetsplatser var mycket stora – 
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sjukfrånvaron på små arbetsplatser var mycket låg jämfört med 
frånvaron på stora arbetsplatser.

Utredningarna ledde till en omfattande debatt som i hög grad också 
blev en skendebatt om fusk och överutnyttjande. Som om stabila 
kvinnor med lång tjänst inom kommuner och landsting vid 50 års ålder 
skulle börja fuska? Den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
genomförde från och med 2003 ett antal åtgärder som dock får 
betraktas som tämligen marginella. Den mest omdiskuterade 
förändringen var att arbetsgivare skulle medfinansiera också den 
längre sjukfrånvaron. Denna åtgärd slopades omgående när 
alliansregeringen tillträdde 2006.

Men något hände ju – sjukfrånvaron sjönk mycket snabbt tillbaka 
redan från 2003 och minskningen fortsatte till 2010. Jag har roat mig 
med att gå igenom tillgänglig öppen statistik och rapporter främst från 
Försäkringskassan.

Det är slående att varken uppgången eller den snabba nedgången har 
skett på grundval av politiska förändringar i lagstiftning eller 
regelsystem. De stora svängningarna förefaller uppkomma av andra 
orsaker. Kan det vara så att den snabba nedgången i huvudsak berodde 
på att kommuner och landsting och större företag med hög frånvaro 
började uppmärksamma frånvaron och se den för vad den var – 
någonting som varierade med hänsyn till arbetsplatsens förmåga att 
vara en god och hälsosam arbetsplats? Åtgärderna man genomförde 
var ingalunda koordinerade, inte alltid ”vetenskapligt belagda”, men 
själva uppmärksamheten, själva omtanken hade effekter. Det finns 
också en annan mindre glädjande förklaring. De senaste 10 åren har ju 
de mest sjukfrånvarande i gruppen 50+ pensionerats och ersatts av 

andra som ”klarade sig igenom” de stora offentliga besparingarna 
under 90-talet.

Däremot börjar en ny uppgång från 2010 – trots alliansens åtgärder för 
att öka kontrollen och för att fullfölja den så kallade arbetslinjen. Den 
ökning som nu sker ser inte likadan ut som tidigare. Nu är det främst 
kvinnor i åldern 30–49 år som står för ökningen, men också yngre män 
30–39 år. För övrigt är skillnaden, mätt som andel av sjukfrånvaron, i 
sjukfrånvaro mellan kvinnor och män nu större än någonsin. Det är 
dessutom endast två diagnosgrupper som ökar nämligen psykiska 
sjukdomar bl.a. stress och sjukdomar i muskler och rörelseorgan. Man 
kan anta att just sådana diagnoser har mycket att göra med 
arbetsplatsen. Sambanden behöver inte vara direkta – det finns gott om 
underlag och forskning som visar att till exempel stress och problem 
som härrör sig från förhållanden utanför arbetsplatsen kan minskas på 
den hälsosamma arbetsplatsen och förstärkas på den stressande 
arbetsplatsen.

En ny regering har nu tillträtt och inlett ett förändringsarbete när det 
gäller regler för sjukfrånvaron. Jag går inte här in på frågan om dessa 
förändringar är bra eller inte utan konstaterar bara att om taket för 
försäkringen höjs, om den bortre gränsen tas bort, om prövningen av 
sjukfrånvaron görs mänskligare eller mildare, om högkostnadsskyddet 
för små företag förbättras så kommer statens och kanske också 
arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaron att på nytt öka. Och det 
finns all anledning att anta att också sjukfrånvaron mätt i antalet 
frånvarodagar kommer att öka.

Denna ökning sker från en mycket låg nivå, men trenden är redan 
påbörjad. Det finns därför all anledning för den nya regeringen att nu 



också sätta sig in i och påbörja en systematisk genomgång av 
sjukförsäkringens mekanismer. På lång sikt kan kanske den 
”parlamentariska socialförsäkringsutredningen” som skall lämna sin 
slutrapport i början på nästa år ge en vägledning. Men för att 
stabilisera sjukfrånvaron på kort sikt behövs ett antal åtgärder redan 
nu. Fakta och underlag för dessa finns:

1 Återupprätta, förnya och utveckla en arbetsplatsrelaterad 
företagshälsovård – anpassning av arbetsplatsen är både förebyggande 
och i många fall en billigare åtgärd än att enbart ”rehabilitera” 
individen.

2 Öka uppmärksamheten i primärvården så att längre 
sjukskrivningar alltid kombineras med en genomgång av arbetsplatsen. 
En förnyad företagshälsovård skulle i det sammanhanget kunna tjäna 
som remissinstans för längre sjukskrivningar.

3 Koncentrera insatserna och också försäkringskassans arbete på de 
båda ökande stora sjukdomsdiagnoserna psykisk sjukdom och 
sjukdomar i muskler och rörelseorgan.

4 Genomför en särskild studie av om det fortfarande är så att 
ökningen av sjukfrånvaron främst kommer från ett mindre antal 
arbetsplatser. Identifiera de arbetsplatser som har högst frånvaro och 
genomför tillsammans med arbetsmarknadens parter ett positivt 
stöttande program på just dessa arbetsplatser samt till sist men inte 
minst

5 Se till att kvinnors arbetsvillkor är sådana att arbetsplatsen kan bli 
stödjande. Det är inte rimligt att kvinnor skall vara så mycket mer 

sjukfrånvarande än män.

6 Inför positivt stöd till de arbetsplatser som gör insatser för att 
minska sjukfrånvaron.

Görs inte detta riskerar sjukfrånvaron på nytt att vid vägs ände bryta 
sig sin egen väg i en ny galopperande sjukskrivningsvåg.

Jan Rydh, Utredare, F.D. Landshövding, Institutionen För 
Kliniska Vetenskaper/Enheten För Rehabiliteringsmedicin, 
Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet “



DN 8 nov 2014: 
“Börsen lockar småsparare

Intresset för aktier blir allt större. Omsättningen på Stockholms-
börsen är den högsta sedan 2011 och småspararna är med på 
tåget. – Intresset har ökat markant, säger Stockholmsbörsens vd 
Magnus Billing.

I veckan kom statistik som visade att omsättningen av aktier ökade 
med över 31 procent i oktober jämfört med samma månad förra året 
och med drygt 22 procent jämfört med september i år.

Siffrorna för de första tio månaderna visar också på ett större intresse. 
Omsättningen för aktiehandeln har inte varit så hög sedan 2011. 
Magnus Billing, vd för Stockholmsbörsen, bekräftar att suget efter 
aktier växer.

– Vi har sett att intresset ökat under två års tid både bland småsparare 
och bland institutioner, säger han.

Han pekar på flera förklaringar. En är att den låga räntan gör att 
avkastningen på räntemarknaden är låg vilket gynnar aktier som 
investering.

– Vi ser att kapitalflödet söker sig mot aktier. Viljan att notera bolag på 
börsen är också stor och det föder i sin tur ett intresse att investera i de 
här bolagen, menar Magnus Billing.

Frågan är om det stora intresset kommer att fortsätta. Magnus Billing 
pekar på faktorer som pekar för och emot det. Det som talar för, 
förutom den låga räntan, är att börsbolagens rapporter för det tredje 
kvartalet var starka. I den andra vågskålen hamnar den sämre 

konjunkturutvecklingen i Tyskland.

Att omsättningen ska komma upp på nivåer som 2007, när det 
handlades aktier för 5 629 miljarder kronor, eller 2008 när siffran var 
4 200 miljarder kronor tror dock inte Magnus Billing kommer att ske 
de närmaste åren.

– Det var en unik period och de siffror vi har nu är en mer normal nivå, 
menar han.

Börschefen bedömer att det stora intresset för att sätta bolag på börsen 
kommer att hålla i sig och han räknar med att det kommer fler 
nynoteringar före årsskiftet.

– Det ser fortfarande bra ut och vi arbetar med flera bolag, säger 
Magnus Billing.

Även hos de stora nätmäklarna med många småsparare märker man av 
det ökade suget. På Nordnet Bank närmar sig handeln med aktier 
rekordnivåer.

– Det var väldigt höga omsättningstal i samband med nedgången förra 
månaden och det har fortsatt. Det tyder på att det finns ett fortsatt 
förtroende för börsen, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet 
Bank.

Han tror att spararna kommer att vara fortsatt optimistiska.

– Men jag blir lite orolig när jag ser att alla är övertygade om att 
börsen ska upp i värde. Det är känsligt att bygga en börsuppgång på en 
låg ränta. I grund och botten är det företagens vinster som ska driva 
börsen, menar Günther Mårder.



Konkurrenten Avanza Bank märker också av det stora intresset.

– Handeln har kommit tillbaka med besked. Vi har haft några av de 
mest intensiva dagarna med över 80 000 affärer, säger Claes Hemberg, 
sparekonom på Avanza Bank.

Han tror att de senaste veckornas stigande kurser är den främsta 
orsaken till den starka utvecklingen.

Efter att kurserna på Stockholmsbörsen fallit rejält i början på oktober 
återhämtade sig kurserna snabbt och den senaste månaden ligger 
uppgången på drygt 4 procent. Hittills i år ligger pluset på 7 procent.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Bästa och sämsta på börsen.

Utvecklingen för de största bolagen på börsen i år.
Aktierna som har gått bäst
ICA Gruppen + 45 procent
Husqvarna B + 41 procent
Astra Zeneca + 41 procent
NIBE Industrier + 38 procent
Axfood + 36 procent
Aktierna som gått sämst
Africa Oil Corp. – 59 procent
Enquest – 44 procent
MTG B – 31 procent
Oriflame – 26 procent
Elekta B – 25 procent
Dn “

DN 9 nov 2014: 
“Budgeten blir eldprovet för SD:s nya 
ledning

I fyra år såg vännerna hur Jimmie Åkesson balanserade på 
bristningsgränsen. Internt finns tvivel om partiledaren någonsin 
kommer tillbaka från sjukskrivningen. Nu kliver Sverigedemo-
kraternas dolda makthavare ut ur skuggan. Chefsideologen 
Mattias Karlsson ligger bakom partiets idéer om svenskhet och 
säger till DN att han är glad att landslagsspelaren Zlatan 
Ibrahimovic är på väg mot ”assimilering”.Mattias Karlsson säger 
inte nej till att bli partiledare på riktigt. – Jag får väl ta mig en 
funderare.

Mattias Karlsson har snusdosor i båda byxfickorna. Prillorna förflyttas 
i snabb takt, från den ena dosan, via läppen, till den andra dosan.

Sverigedemokraternas tillförordnade partiledare är nervös.

– Jag har en overklighetskänsla som jag tror att jag kommer att behöva 
smälta någon gång framöver, säger han.

Det gäller att hålla nerverna  i schack. För Sverigedemokraternas 
strategi hösten 2014 är att framstå som stabila och ansvarsfulla. 
Mattias Karlsson talar om att ta ansvar för väljarna i de kommande 
veckornas budgetturer och också att det var ansvaret mot partiet som 
fick honom att tacka ja till vikariatet som partiledare för drygt tre 
veckor sedan.

– Jag har aldrig trivts i rampljuset. Jag har medvetet valt roller där jag 
inte behövt ha fokus på mig själv. Jag är ingen retoriker. Jag är hemkär 
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och trivs inte med att flänga runt i landet. Men det var ändå självklart 
att ställa upp. Jag gör det som behöver göras, säger han.

Nyheten om att SD-ledaren Jimmie Åkesson sjukskrivits för 
utmattning skildrades som en sensation i medierna. Men partifolket 
blev inte överraskat. Internt har partiledarens problem varit ett 
samtalsämne under en lång tid.

– Att han har legat på bristningsgränsen rent psykiskt så länge, det har 
jag varit medveten om. Jag vill inte gå in på detaljer, men jag har nog 
sett varningssignaler i åtminstone fyra år, säger Mattias Karlsson.

Jimmie Åkesson har varit en av Sveriges mest hatade politiker i tio 
års tid. Han har själv beskrivit den psykiska pressen som en viktig 
orsak till sjukskrivningen. Personer med insyn i Sverigedemokraterna 
pekar också på Åkessons kontrollbehov och oförmåga att delegera.

– Jimmie Åkesson har inte bara en offerkofta på sig, han har en hel 
offerburka. Men det är bra att han äntligen sökt hjälp, säger Daniel 
Assai, tidigare nära medarbetare till Åkesson.

Under valåret gav partiledaren sig ut på mycket omfattande valturnéer, 
trots att han precis blivit pappa för första gången.

– Även om kärnfamiljen är ett ideal för Sverigedemokraterna är det få 
i partiet som lever i den. Många är ungkarlar eller frånskilda utan stort 
ansvar för sina barn. Partiet är väldigt oförstående inför vad det 
innebär att vara en närvarande förälder, säger en sverigedemokrat.

Under turnéerna fungerade stabschefen Linus Bylund som en mänsklig 
sköld för partiledaren. Den gladlynte före detta partitrubaduren tog 

inte bara på sig ansvaret att svara på mediernas frågor. Han såg också 
till att hålla Åkesson på hyfsat humör.

Men efter valet blev Linus Bylund riksdagsledamot.

– Då stod Jimmie plötsligt ensam med alla problem och det klarade 
han inte av, säger en person nära partiledningen.

Partiledardebatten i riksdagen blev Jimmie Åkessons sista stora 
framträdande. Han beskrev senare den upplevelsen i ett telefonsamtal 
med Mattias Karlsson.

– Han hade ett svagt minne av att han hade varit där, men han kom inte 
ihåg vad han gjorde där, berättar Mattias Karlsson.

Åkesson gick in i väggen. Tidpunkten var inte den bästa för partiet: 
Ute i landet bråkar partimedlemmarna om politiska poster i kommuner 
och landsting. Organisationen centralt är bräcklig. Partiet hade räknat 
med 30, maximalt 40 mandat i riksdagen. Det blev 49, och en stor del 
av tjänstemännen fick lämna staben och ta plats i riksdagen. Mitt i allt 
ska stora beslut om budgeten hanteras.

Samtidigt säger sverigedemokrater att Åkessons frånvaro ger en 
möjlighet att bredda partiet.

Förutom Mattias Karlsson kommer den ekonomiskpolitiska 
talespersonen Oscar Sjöstedt att synas och höras under debatterna om 
budgeten. Internt i Sverigedemokraterna finns en tacksamhet över att 
partiet äntligen har en talesman som inte snubblar på siffrorna.



Inom kort ska även veteranen Björn Söder lämna 
partisekreterarposten. Den mer lågmälde Richard Jomshof pekas ut 
som sannolik efterträdare. Han är en person med få ovänner i partiet, 
men han har varit lite utanför partitoppen de senaste åren på grund av 
sin hårdföra islamkritik. Enligt uppgift är det främst Åkesson – och 
inte Karlsson – som tvekat om den retoriken.

Sammantaget är det ändå svårt att se att Sverigedemokraterna byter 
politisk riktning under Mattias Karlsson, av det enkla skälet att Mattias 
Karlsson har utformat den politiska inriktningen i partiet under de 
senaste tio åren.

– Jag avskyr det där begreppet ”chefsideolog”, det låter som något 
hämtat från Goebbels. Men visst är det så att det har varit min roll att 
jobba med program- och idéutveckling, säger han.

Arbetarsonen från småländska Rottne drogs med i vågen av vit makt-
musik och gick med i Sverigedemokraterna i mitten av 90-talet när 
partiet hade en öppen rasistisk profil och det fanns åtskilliga tidigare 
nazister bland medlemmarna.

Tio år senare var han med och tog kommando över partiet tillsammans 
med studievännerna från Lund – Söder, Jomshof och Åkesson. Han 
har skaffat sig en del fiender i partiet, framför allt bland gräsrötter som 
klagar över toppstyre, nepotism och petningar. Men anhängarna 
beskriver Karlsson som trygg och stabil, och framhåller hans intresse 
för svensk historia och kultur. För den som vill se ett exempel finns ett 
Youtubeklipp där Karlsson dansar ”Oxdansen”. Hans partner är Erik 
Almqvist, känd från järnrörsskandalen, och som tvingades lämna 
partitoppen hösten 2012.

Som toppolitiker har Mattias Karlsson genomfört vad som kan 
beskrivas som en nationalistisk triangulering i Sverigedemokraterna. 
Han tog bort kopplingen till etnicitet och ersatte den med en idé om 
kulturell gemenskap.

Det politiska projektet har till och med blivit ett forskningsprojekt på 
andra sidan Atlanten.

– Mattias Karlsson har varit en unik gestalt i Sverigedemokraterna. 
Han har utvecklat idén om svenskheten som något som inte är kopplat 
till etnicitet eller hudfärg utan ett slags kultur som man kan ansluta sig 
till. Det är en kontroversiell ståndpunkt i nationalistiska kretsar, säger 
Benjamin R Teitelbaum, som är Nordenvetare och chef för 
Institutionen för nordiska studier på universitetet i Colorado.

Han har intervjuat Mattias Karlsson vid ett antal tillfällen, och 
uppfattar honom som mer intellektuell än många av sina partikamrater.

– Han kan utmana sina motståndare på ett intellektuellt plan, på ett sätt 
som Jimmie Åkesson inte kan. Men som helhet är det inte alltid den 
typen av personer som fungerar bäst i offentligheten, säger Benjamin 
R Teitelbaum.

Tankegångarna om en svenskhet som är kopplad till kulturen kan vara 
svåra att konkretisera. Ett exempel är Mattias Karlssons 
uppmärksammade uttalande i Sveriges Radio om att han inte betraktar 
landslagsspelaren Zlatan Ibrahimovic som svensk.

– Han har ett möjligt svar till sina kritiker. Men det kommer inte fram i 
snabba citat eller korta uttalanden, säger Benjamin R Teitelbaum.



På arbetsrummet i riksdagen kompletterar Mattias Karlsson 
snusprillorna med en halstablett, och gör ett försök att förklara för DN 
hur han egentligen tänkte om Zlatan Ibrahimovic. Det blir, mycket 
riktigt, en ganska omfångsrik utläggning om huruvida det är skillnad 
på att vara svensk medborgare och att tillhöra den svenska nationen, 
att han egentligen inte vill gå ned på individnivå, men att han jämförde 
med Henrik Larsson – en introvert fotbollsspelare med ”arketypiska 
svenska drag”.

Mattias Karlsson tycker att Zlatan Ibrahimovic ger honom rätt i boken 
”Jag är Zlatan”, när fotbollsspelaren beskriver hur han blivit mer 
svensk genom förhållandet med Helena Seger.

– Det visar att assimilering är möjligt och att Zlatan befinner sig i en 
sådan process. Det tycker jag är väldigt positivt. Jag förstår verkligen 
inte att mitt uttalande fortfarande kan vara kontroversiellt, säger han.

En viktig del av Karlssondoktrinen är att ett samhälle måste vara 
homogent för att hålla ihop. Det är det principiella argumentet för att 
minska invandringen till Sverige. Men i valrörelsen var 
Sverigedemokraternas retorik mer praktisk: Invandring kostar för 
mycket.

Sverigedemokraternas budgetförslag – som presenteras i morgon – 
kommer att innehålla stora besparingar på flyktingmottagandet.

– Den siffran kommer att bli högre än tidigare, säger Mattias 
Karlsson.

FN:s flyktingorgan UNHCR har beskrivit flyktingsituationen i världen 
som den värsta sedan andra världskriget. Sverigedemokraternas svar är 
att pengarna för flyktingmottagandet måste slussas över till hjälp i 

flyktinglägren nära konfliktzonerna.

Men UNHCR – som skulle få mer pengar – har riktat kritik mot 
Sverigedemokraternas sätt att resonera.

– Jag tror att de vet hur man hjälper många flyktingar med lite resurser. 
Men jag tror inte de vet bäst hur man styr det svenska samhället och 
styr ihop en budget, säger Mattias Karlsson.

Men människor på flykt söker ju en möjlighet att skapa sig ett liv 
med bättre förutsättningar, är du säker på att de kan få det i 
lägren?

– I den bästa av världar skulle väl alla bo i ett fint hus och gå i en bra 
skola. Men världen ser inte ut så och politik handlar om att prioritera. 
Jag håller med dig om att det förmodligen inte är någon hög 
livskvalitet i ett läger. Att vara vid liv måste ändå vara bättre.

Har du varit i de här lägren?

– Nej, det har jag inte.

Hur vet du då att just den hjälpen är den bästa?

– Jag tror åtminstone att vi räddar livet på fler där än vad den här 
politiken gör när vi satsar hundratusentals kronor på varje invid.

Känner du inte att du behöver se det här med egna ögon för att ha 
en uppfattning?



– Jo. Intresset och behovet av att se sådana saker med egna ögon är 
större nu i den här rollen. Om jag ska vara den främsta företrädaren för 
vår politik bör jag ha god inblick i de områden där vi lägger störst vikt.
Det finns inget entydigt besked om Jimmie Åkessons framtid. De 
lojala säger sig vara säkra på att han är tillbaka i toppolitiken ganska 
snart, och att han leder partiet valet 2018.
Men alla är inte övertygade.

– Känner han motivation? Kommer partiet att känna motivation? Jag 
tror inte att han leder partiet år 2018, säger en sverigedemokrat.
Åkessons psykiska problem har byggts upp under lång tid. Det talar 
mot att återhämtningen blir en snabb historia. SD-ledningen vill inte 
spekulera i hur partiledaren mår. Planen är att han ska komma tillbaka.
Mattias Karlsson avvisar inte tanken på att ta över permanent:

– Jag har engagerat mig för att göra skillnad. Det innebär att jag har en 
lojalitet mot partiet och är det så att andra bedömer att det bästa för 
partiet är att jag är partiledare så får jag väl ta mig en funderare på det. 
Men jag är helt ärlig när jag säger att jag helst skulle slippa.
För närvarande har han kontakt med Jimmie Åkesson någon gång i 
veckan.

– Helst skulle jag vilja ringa honom fem gånger om dagen. Men han 
behöver andrum, säger han.  
Klart är att den sjukskrivne partiledaren kommer att rådfrågas om 
vägvalet vid budgeten.
I morgon presenterar oppositionen sina budgetalternativ. Därefter ska 
Sverigedemokraterna jämföra beskeden från alliansen med 
propositionen från regeringen.
Sverigedemokraterna överväger att bryta mot praxis och rösta för 
alliansens budget, även om det utlöser en regeringskris och till och 

med ett nyval under partiledaren Jimmie Åkessons frånvaro.

– Som vi ser det är det drygt 800 000 människor som har röstat på oss. 
De vill ha mer av Sverigedemokraternas politik. Om vi har 
organisatoriska problem så är det vårt ansvar att lösa dem, säger 
Mattias Karlsson.
Mycket står på spel för den ofrivillige ledaren.

– Om jag gör bort mig jättemycket här stärker jag bara nidbilden av att 
partiet är Åkesson och inget mer.
Hur ofta tänker du på det?

– Hela tiden.
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Karin Eriksson
Fakta. Budgetprocessen
Först klubbas helheten – sedan detaljerna

Riksdagen tar beslut om budgeten i två steg.
Först klubbas inkomstsidan och ramarna för alla utgiftsområden den 
3 december.
I nästa steg beslutas hur anslagen ska fördelas inom de tidigare 
beslutade ramarna. Budgeten är inte klar förrän alla 27 
utgiftsområdena klubbats.
Vid varje enskilt beslut kan en majoritet i riksdagen sänka anslagen 
inom varje post. Men det går inte att höja anslagen utöver de ramar 
som beslutades i första steget. DN
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DN 9 nov 2014: 
“Så hittar du rätta mixen

Sparandet i blandfonder är rekordstort. Den lägre risken jämfört 
med aktiefonder lockar svenskarna. Här är sju saker att tänka på 
så att du inte blir bortblandad i fondspelet.

Svenska sparare har aldrig tidigare haft så mycket pengar investerade i 
blandfonder.

För de tre första kvartalen är nettosparandet, insättningar minus uttag, 
rekordstora 39 miljarder kronor.

Förra året var summan drygt 35 miljarder kronor, enligt Fondbolagens 
förenings statistik. Några år tillbaka i tiden var inflödena betydligt 
lägre.

Även räknat i mängden kapital ligger sparandet på rekordnivå med 
661 miljarder kronor i blandfonder. Med tanke på att det har varit lite 
oroligt på börserna den senaste månaden talar allt för att det kommer 
att fortsätta strömma in kapital.

Tanken med blandfonder är att när man mixar de mer riskfyllda 
aktierna med säkrare räntepapper skruvas risken i sparande ned. DN 
har listat sju punkter som är viktiga att bevaka för den som sparar i 
blandfonder.

1 Valet
Sant är att blandfonder backar mindre när det är oroligt på börserna. 
Men på lång sikt slår de flesta aktiefonder blandfonder. Exempelvis 

har den som investerat i Sverigefonder fått mer än dubbelt så stor 
avkastning i genomsnitt. Det gäller för fem, tio och femton års 
sparande. Om man inte behöver pengarna på de här tidshorisonterna 
kan aktiefonder vara ett bättre alternativ.

2 Risken
Det går att dela in blandfonder i olika underkategorier. En är vilken 
fördelning mellan aktier och räntor som finns i fonden. Nivåerna är i 
de flesta fall bestämda innan i någon form. Ofta handlar det om 
maxgränser för hur mycket aktier de får ha. Ju mer aktier det finns i 
fonden desto större risk vid börsnedgångar. Samtidigt ger de bättre 
avkastning när börserna går upp.

3 Aktiviteten
En del fonder lovar att de ska förändra risknivån beroende på vad de 
tror om utvecklingen på marknaden. Ju mer positiv man är till börsen 
desto mer aktier i blandningen. Har man en sådan fond bör man 
försöka kontrollera om förvaltaren håller vad den lovar. Vad de gjort 
bör redovisas i årsrapporten. Om det inte är någon aktivitet kanske 
spararen betalar för något som den inte får.

4 Fond-i-fond
Många blandfonder är så kallade fond-i-fonder. Det innebär att 
fonden inte köper egna aktier utan investerar i andra fonder.

Här finns risken att spararen får betala avgifter både i fonden och i de 
underliggande produkterna. Då är det bra att jämföra 
förvaltningsavgiften och den årliga avgiften.

Är den årliga avgiften mycket högre än förvaltningsavgiften är det 
förmodligen så. Uppgifterna om avgifterna ska redovisas i 
informationen om en fond.



5 Generationsfond
Många blandfonder är av den modellen, som innebär att andelen aktier 
är hög när spararen är ung och sedan trappas ned efter hand. Vill man 
ha en högre risk på äldre dagar eller lägre risk när man är yngre så bör 
man titta efter vilken fördelning det är i fonden.

6 Prestationen
Det här är viktigt med alla fonder. Frågan att ställa är hur förvaltaren 
klarar sig mot sitt jämförelseindex. Det redovisas i fondernas hel- och 
halvårsredogörelser. Har fonden svårt att slå sitt index under flera år 
bör man överväga att byta fond.

7 Avgiften
Det här är också en viktig faktor i allt sparande. Avgifterna på 
blandfonder är i vissa fall höga. Du kan se genomsnittsavgiften för 
olika former av blandfonder i grafiken intill.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Tipset. Blanda själv

I stället för att spara direkt i en blandfond kan du dela upp dina 
insättningar i två fonder. Exempelvis i en indexfond med låg avgift 
som investerar i svenska aktier och en räntefond med låg avgift.

Vilken fördelning du väljer beror på hur stor risk du vill ha. Mycket 
pengar in i aktiefonder ger större risk, men det blir också större 
möjligheter till en bättre avkastning. På det sättet har du skapat en 
egen blandfond. “

DN 9 nov 2014: 
“Hasse Eriksson: Se upp med 
räntefonderna

Det är tuffa tider för den som vill investera säkert i fonder. Risken är 
att normalt säkra produkter visar negativ avkastning.

Det finns olika alternativ att välja mellan. Ett första exempel är korta 
räntefonder som gett en genomsnittlig avkastning på 0,8 procent 
hittills i år. Inte mycket att hurra för och Riksbankens besked i förra 
veckan att styrräntan sätts till noll kommer knappast att bättra på 
möjligheterna.

Den låga avkastningen gör att avgiften blir viktig. Ju högre avgift 
desto mer naggas avkastningen i kanten så det är bra att hålla koll på 
den nivån. Genomsnittsavgiften för korta räntefonder ligger på strax 
under 0,4 procent och de lägsta avgifterna börjar på 0,1 procent.

Företagsobligationer är en annan variant. Där är möjligheterna till 
bättre avkastning högre, men risken är också större. Här har flera 
fonder visat negativ avkastning det senaste kvartalet. Ett skäl är att 
handeln i företagsobligationer inte är så utvecklad. Om förvaltarna 
måste sälja obligationer och det finns få köpare kan de få dåliga kurser.

Ett tredje alternativ är fonder som investerar i statsobligationer med 
lång löptid. Här kan det se lite ljusare ut. Riksbanken räknar med att de 
riktigt långa räntorna ska sjunka något under nästa år. Sjunkande 
räntor är bra för obligationsfonder. Men när räntan sedan börjar klättra 
uppåt blir det tuffare.

Helt klart är att investeringar i räntefonder inte är något bra alternativ 
för den som sparar på lång sikt.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se “
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DN 10 nov 2014:
”Budgetpraxis ska gälla – här är alliansens 
samlade förslag”

Skuggbudget. Vi väljer att inte bryta ut några enstaka förslag i 
regeringens budget, trots att möjligheten nu finns. I dag presen-
terar vi ett samlat förslag, där fyra miljarder till skolan, regel-
förenklingar för entreprenörer och satsningar på infrastruktur 
ska bygga Sverige starkt, skriver allianspartiernas ekonomisk-
politiska talespersoner.

I dag presenterar vi alliansens gemensamma budgetalternativ. Ett 
alternativ där vi sätter ansvar för ekonomin och reformer för fler jobb 
främst. Vi prioriterar kvalitet och tillgänglighet i välfärden framför 
utbyggda bidragssystem. Till skillnad från regeringen värnar vi 
överskottsmålet och säkrar skyddsvallar i ekonomin. Alliansens budget 
stärker möjligheterna för jobb, tillväxt och konkurrenskraft i hela 
landet.

Tack vare åtta år som präglats av en ansvarstagande ekonomisk politik 
och en aktiv reformpolitik är Sverige på rätt väg. Sverige är det enda 
land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 
2014, vi har högst arbetskraftsdeltagande och högst 
sysselsättningsgrad i EU. Vi välkomnar att regeringen behåller delar 
av den politik som lägger grunden för Sveriges starka 
sysselsättningsutveckling, inte minst stora delar av jobbskatteavdraget. 
Samtidigt oroar vi oss för att andra delar av arbetslinjen nu försvagas 
och instämmer i Finanspolitiska rådets kritik mot att överskottsmålet 
nu överges av regeringen.

När Sverige nu reser sig ur krisen står vi inför nya utmaningar. Vilken 
väg Sverige väljer får effekter över lång tid framöver. Här skiljer sig 

alliansen och regeringen främst inom tre områden.

1. Stärka eller försvaga svensk ekonomi? Historiskt har 
konsekvenserna av regeringar som försvagat offentliga finanser slagit 
hårdast mot dem som behöver samhällets stöd som mest. Sverige 
upplevde detta senast under 90-talskrisen då kraftiga nedskärningar 
drabbade sjukvården, skolan och omsorgen. Utan skyddsvallar tog det 
exempelvis femton år för kvinnors sysselsättning att återhämta sig.

Alliansen presenterar i dag en politik för hur Sverige kan nå en 
procents överskott år 2018. Genom att nu bygga skyddsvallar i 
ekonomin säkrar vi möjligheten att värna jobb och välfärd i nästa kris. 
För att nå tillräckliga överskott finansierar vi våra reformer krona för 
krona.

Regeringen överger inte bara överskottsmålet utan avser samtidigt 
montera ned reformer som alliansen gjort inom sjukförsäkringen, 
vilket riskerar att åter pressa människor ur arbetskraften ut till 
utanförskap. Sedan 2006 har utanförskapet minskat med 200 000 
personer. Skulle den utvecklingen brytas, vilket regeringens politik 
öppnar upp för, ser vi hur såväl de ekonomiska som sociala 
kostnaderna ökar i utanförskapets spår. Det riskerar att tränga undan 
resurser som skulle behövas för att stärka välfärden och bygga upp 
skyddsvallar inför nästa kris.

2. Förstärka eller bromsa den svenska jobbtillväxten? Alliansen 
har ett jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att 
gå till år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 personer. 
Arbetet för att nå dit börjar i skolan.



En utbildning med fokus på mer kunskap och lärande ger 
förutsättningar för en bra start i livet och hjälper till att utjämna 
livschanser. Vi vill gå vidare med en tioårig grundskola, mer 
matematik i högstadiet och betyg från årskurs fyra. Alliansen har 
genomfört den största satsningen på mer än 20 år för att höja lärares 
löner, vi föreslår i dag ytterligare karriärtjänster för skickliga lärare. 
Totalt möjliggör våra satsningar 4 miljarder kronor för mer kunskap i 
skolan redan 2015.

Små och medelstora företag spelar en central roll för framväxten av 
nya jobb. Vi föreslår därför ett omfattande paket av regelförenklingar 
och förbättringar för entreprenörer. Varav åtgärder för att förbättra 
regelverket för personaloptioner och generationsskiften, åtgärder för 
att halvera tiden det tar att starta ett företag samt sänkt krav på 
aktiekapital är centrala. Vi är positiva till att regeringen väljer att gå 
vidare med alliansens förslag på ett högkostnadsskydd för 
sjuklönekostnader. Ökade anslag till landsbygdsprogrammet bidrar till 
utveckling av landsbygden och fler jobb i hela landet.

Fler som i dag står långt från arbetsmarknaden behöver kunna få jobb 
genom breda vägar in till arbetsmarknaden. Därför föreslår vi bland 
annat matchningsanställningar samt utbyggda lärlingsanställningar och 
sänkta arbetsgivaravgifter för unga, så att fler kan ta steget in till 
arbetsmarknaden.

Vi föreslår även fortsatta reformer av integrationspolitiken. Utrikes 
födda med svagt fäste på arbetsmarknaden får stöd in i arbete genom 
bland annat förbättringar av validering av tidigare studier, fortsatt 
utbyggnad av de kompletterande högskoleutbildningarna, främst inom 
bristyrken, samt att arbetsförberedande etableringskurser vid 
folkhögskolorna förstärks.

Sveriges starka position är resultatet av en bred reformpolitik. Det är 
därför allvarligt att regeringen istället föreslår reformer som försämrar 
drivkrafter för att arbeta. Totalt höjer de skatten omkring 40 gånger så 
mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. 
Avtrappat jobbskatteavdrag, att skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
räknas upp långsammare än tidigare samt en löneskatt för dem över 65 
som jobbar försämrar drivkrafterna att arbeta. Det blir samtidigt dyrare 
att anställa unga vilket slår mot branscher med många unga anställda 
och mot unga utan erfarenhet som försöker få in en fot på 
arbetsmarknaden.

3. Investera eller skjuta viktiga reformer på framtiden? Alliansen 
vill investera i infrastruktur och bostäder för att knyta ihop Sverige och 
göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela 
landet. Stora satsningar på ny stambana för höghastighetståg, reformer 
för mindre byggkrångel och förbättrad infrastruktur i hela Sverige gör 
att vårt land kan fortsätta växa. Våra förslag bidrar till att det kan 
byggas 300 000 nya bostäder fram till och med år 2020. När det blir 
lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb kan arbetsmarknaden 
fungera bättre. Vi skapar dessutom förutsättningar för en fortsatt grön 
omställning genom en satsning på 10 000 laddstolpar för elbilar i hela 
landet.

För att hantera sina egna regeringsbrister väljer Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet i stället att skjuta upp reformbehovet på framtiden. 
Regeringens otydlighet kring energipolitiken samt skattehöjningar på 
energiproduktion medför negativa effekter för svensk konkurrenskraft 
när basindustrin inte vet under vilka ekonomiska förutsättningar de 
verkar inom. Att regeringen samtidigt skjuter upp genomförandet av 
centrala infrastrukturprojekt samt öppnar upp för nedläggningar av 
regionala flygplatser riskerar att få långtgående negativa konsekvenser 
för tillväxt i hela Sverige.



Alliansen prioriterar hög kvalitet och god tillgänglighet i välfärden. Vi 
satsar bland annat resurser på en äldreboendegaranti, måltidslyft inom 
äldreomsorgen och att utveckla kömiljarden till en samordnings- och 
tillgänglighetsmiljard. Vi ser med stor oro på hur regeringens främsta 
prioritet snarare verkar vara att minska valfriheten och försvåra 
människors möjligheter till inflytande inom både äldreomsorg och 
sjukvård.

I dag presenterar vi vår budgetmotion för 2015. Nu ska de olika 
budgetalternativen behandlas enligt de regler och den praxis som 
gäller i riksdagen. Vi har nu ett läge där det är möjligt att bryta ut 
förslag från regeringens budgetproposition som är utgifts- eller 
inkomstpåverkande.

Vi vill dock vara tydliga med att alliansen inte kommer att lägga 
förslag i syfte att bryta ut delar ur regeringens budget i höst. För att ta 
ansvar för Sverige lägger vi ett samlat budgetalternativ. Det är 
regeringens budget i sin helhet, som försvagar svensk ekonomi och 
bromsar jobbtillväxten, som vi främst vänder oss emot.

Alliansen sätter stabila statsfinanser främst, vi stöttar jobben och vi går 
framåt tillsammans med reformer som bygger Sverige starkt för 
framtiden. Så möjliggör vi för fler jobb och god tillväxt i hela Sverige.

Allianspartiernas Ekonomiskpolitiska Talespersoner: Anna 
Kinberg Batra (M) Emil Källström (C) Erik Ullenhag (Fp) Jakob 
Forssmed (Kd) “

DN 10 nov 2014: 

“Hushållen som måste amortera mer ringas in

Hushåll som har belånat sitt boende med 50–75 procent kommer 
att få öka takten på sina amorteringar framöver. Det blir följden 
när det tunga stabilitetsrådet diskuterat nya åtgärder mot 
svenskarnas skuldsättning, erfar DN.

Amorteringar och samtidigt säkrad köpkraft. Det är två faktorer som 
ligger i vågskålen när stabilitetsrådet i morgon, tisdag, behandlar hur 
hårt de ska gå fram för att få hushållen att börja betala av mer på sina 
bolån. Personerna som sitter i rådet och som avgör hur du ska sköta 
sina bolån är riksbankschefen Stefan Ingves, Finansinspektionens 
generaldirektör Martin Andersson, riksgäldschefen Hans Lindblad och 
nye finansmarknadsministern Per Bolund.

Bakgrunden till mötet är den ökande oron för svenskarnas allt större 
belåning. En tung punkt på dagordningen är hur mycket och i vilken 
takt svenskarna ska betala av sina bolån. Alla inblandade parter 
nämner ordet ”amorteringskultur” som ett mantra.

Källor uppger för DN att Finansinspektionens och regeringens 
uppfattningar om vad som krävs för att nå denna bättre 
amorteringskultur ligger varandra ganska nära.

Däremot talar mycket för att Riksbanken vill gå hårdare fram. Det är 
dock Finansinspektionen som sitter på nyckelpositionen. De kan 
utfärda tvingande regler för hur svenskarna måste amortera och redan i 
fredags klargjorde FI att det kommer nya åtgärder.



Inför mötet har de fyra aktörerna bollat olika tänkbara lösningar för 
att bromsa utvecklingen.

Enligt vad DN erfar är huvudspåret att rikta in sig på de hushåll som 
har en belåningsgrad på 50–75 procent. Det är inom den gruppen som 
andelen hushåll som amorterar inte har gått upp lika mycket som i 
andra grupper, visar Finansinspektionens senaste statistik.

Men rådet är inte enigt i sin syn på hur stor risk det är för den svenska 
ekonomin med hushållens skulder. Riksbanken har gjort flera 
beräkningar om konsekvenserna för samhällsekonomi och köpkraft 
med hårdare amorteringskrav. Dessa beräkningar blir också ett tungt 
vägande argument på stabilitetsrådets bord.

Ökade amorteringar i framför allt Nederländerna, men även i Irland, 
förskräcker. I båda länderna har bostadspriserna påverkats negativt.

Beräkningar som Swedbank har gjort med Bankföreningens 
amorteringskrav som utgångspunkt, där lån ska amorteras ned till 
hälften, visar att hushållens disponibla inkomster minskar med upp till 
12 miljarder kronor. Det är tillräckligt för att påverka konsumtionen i 
en negativ riktning, hävdar banken.

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, uppger att han har en delvis annan 
syn i frågan.

– Jag är inte lika orolig som andra. Det beror delvis på att hushållen 
har stora tillgångar och vi vet att en stor del av uppgången i skulder 
beror på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och att 

nybyggnationer kommer att dra upp den genomsnittliga skuldnivån. 
Sedan sparar svenskarna mycket i aktier och fonder, säger han.

Hans Lindblad tycker det är rimligt att amorteringar motsvarar 
förslitningen av en bostad vilket för en normalfamilj grovt räknat 
skulle innebära cirka 3 000 kronor i månaden för en villa och 2 000 
kronor för den som har en bostadsrätt.

Bankföreningen har tidigare lagt fram ett eget förslag om en 
gemensam bankrekommendation för amorteringar. Men i fredags fick 
föreningens vd Thomas Östros dra tillbaka förslaget när 
Konkurrensverket signalerade att det kan strida mot konkurrenslagar.

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Fakta. Nya regler kom 2010

Cirka 70 procent av hushållen i Sverige äger sin bostad och nästan 
alla har bostadslån.

I oktober 2010 införde Finansinspektionen nya regler som innebar att 
bankerna bara får ge lån med säkerhet i bostad till maximalt 85 
procent av bostadens marknadsvärde. “
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DN 10 nov 2014: 

“Troligt att nya lån får tuffare krav

Problemet är inte hushållens nuvarande skulder, utan hur dessa 
kan komma att växa framöver. Detta är Finansinspektionens 
uppfattning som skiljer sig från Riksbankens. Oenigheten blir 
tydlig när Finansiella stabilitetsrådet möts i morgon.

Analys.
Hushållens skuldkvot, alltså skuldernas andel av deras disponibla 
inkomster, ligger sedan några år kring 170 procent. Det är en 
ohållbart hög nivå, menar Riksbanken – och i synnerhet 
riksbankschefen Stefan Ingves. Men Finansinspektionen, FI, delar inte 
den uppfattningen utan tar sikte på hur det går med utlåningen.

Där visar den senaste mätningen från september att bostadslånen till 
hushåll växte med 6,0 procent. Under senaste året har ökningstakten 
stigit något, vilket bekymrar Riksbanken. Men inte heller här är FI lika 
oroat, särskilt som utlåningen steg betydligt snabbare för några år 
sedan.

Ändå vill FI bromsa hushållens skuldsättning. Men det beror på att 
man väntar sig en snabbare kreditökning framöver, när Riksbanken 
håller nollränta samtidigt som konjunkturen gradvis blir starkare. Då 
kan man inte avvakta så länge att motåtgärderna kommer för sent.

Riksbanken har en syn som är mer alarmistisk. Man pekar, bland 
annat, på att vissa av hushållen är mycket tyngre belånade än 
genomsnittet – och att sårbarheten är särskilt stor inom denna grupp. 

Bankerna är också känsliga för störningar, eftersom de har finansierat 
en stor del av bostadslånen med internationell upplåning.

FI, som ensam tar beslut om amorteringskrav, är däremot inställd på 
att gå lugnare fram. Där uppfattas inte riskerna som lika 
överhängande, samtidigt som man menar att dessa måste avvägas mot 
faran att krav på snabb amortering skulle driva fram ett prisfall på 
bostäder.

Detta talar för att myndighetskraven på amortering än så länge 
kommer att begränsas till att gälla nya lån, även om Riksbanken skulle 
önska något annat. Men om åtgärden visar sig otillräcklig, vilket är 
sannolikt, så får FI återkomma med skärpningar. Sista ordet sägs i 
varje fall inte på tisdag.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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“Alternativ i skuggorna

Det kostar mer att hämnas oförrätter än att bära dem, heter det. 
Alliansen tänker inte riskera några oförutsedda utgifter.

Beskedet i går var att den borgerliga fyrklövern låter bli att ge igen för 
att Socialdemokraterna bröt ut ett avsnitt i alliansregeringens sista 
budget.

Möjligheten finns att göra samma sak mot Stefan Löfven i höst. Men 
problemet är inte enskildheterna utan regeringens budget i sin helhet, 
skrev partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner på DN Debatt.

Hellre än att skrapa på ytan vill alliansen ställa ett samlat alternativ i 
centrum för konflikten.

Vissa praktiska motiv vägdes säkert också in: I vilken fråga skulle 
partierna ta strid? Löfvens traineejobb skulle förmodligen leva 
farligast. Både SD och alliansen vill att förslaget kasseras.

Frågan är om det verkligen vore klokt att stoppa traineejobben utan en 
plan B för ungdomsarbetslösheten. Väljarna vill att något görs åt 
problemet. Att subventionerade jobb i välfärden är fel åtgärd är för 
många nog av underordnat intresse om alternativet är ingen politik 
alls.

I varje fall vore det vanskligt att föra fram allianspartiernas poäng. En 
ren hämndaktion skulle förstås slå tillbaka mot dem själva.

Nej, bättre är att vara generös och låta Löfvens budget ligga. 
Regeringen kan på egen hand visa att den är svag, och även om 
trainejobben finns med i budgeten får riksdagen inflytande över vissa 
detaljer senare.

Som svar på den mest akuta frågan var det därför inget fel på beskedet. 
Allt som är tillåtet är inte eftersträvansvärt.

I de större spörsmålen framstod dock alliansens avsiktsförklaring som 
mindre klartänkt.

Finansminister Magdalena Andersson (S) tolkade artikeln på DN 
Debatt som ett principiellt beslut: Oppositionen kommer att låta alla 
hennes förslag behandlas genom paketbeslut. Det ger 
Socialdemokraterna en frihet som de berövade den förra regeringen.

Alliansföreträdarna gjorde inte klart vad de menar med att de ska följa 
och värna ”praxis” i riksdagen. På gårdagens kommentarer lät det som 
att de borgerliga partierna har olika syn på vad som är tillåtet.

De borde ha tänkt färdigt innan de förklarade vad som gäller de 
kommande fyra åren.

Inget av partierna gynnas av spekulationerna om nyval och vad som 
ska hända i riksdagen. Moderaternas vikarierande partiledare Anna 



Kinberg Batra har tydligt visat att hon helst slipper dem. Hon vill prata 
om skillnaderna mellan hennes och regeringens politik.

Kontrasterna finns där. En grundläggande skiljelinje finns fortfarande i 
synen på jobb och bidrag. Skattehöjningar på arbetsinkomster utgör de 
största posterna i budgeten som regeringen hoppas få igenom i 
omröstningen den 3 december.

På alla områden utom möjligen skolans ska den socialdemokratiska 
ordningen återställas. Ett stort projekt hos arbetsmarknadsminister 
Ylva Johansson (S) är att låta Arbetsförmedlingens insatser 
koncentreras på dem som står närmast arbetsmarknaden. Under 
alliansen har uppdraget varit att prioritera utsatta grupper.

Bakom förändringen finns en god tanke om att låta hjälpen gå dit där 
den gör nytta, men också ett cyniskt sätt att se på strukturella problem 
i svensk ekonomi.

Socialdemokraterna räknar kallt med att de som har svårt att finna sig 
tillrätta på arbetsmarknaden ska trivas i bidragsstrukturerna.

Extra krass blir politiken när den tillämpas på nyanlända. I 
söndagens Agenda talade arbetsmarknadsministern bland annat om 
efterlängtade insatser för läkare och ingenjörer från krigets Syrien. Att 
underlätta för dem att få sin examen bekräftad är hennes plikt, men 
knappast hennes stora utmaning.

Sysselsättningen ökar bland utrikes födda, visar nya siffrorna från 
SCB. Vad Socialdemokraterna tänker göra för att hindra att den 

positiva utvecklingen bryts och klyftan snabbt vidgas när rekordmånga 
söker asyl är höljt i dunkel.

Alliansens ursprungliga gemensamma projekt – utanförskapet och 
arbetslinjen – har därför inte blivit ett dugg mindre betydelsefullt. 
Snarare har det blivit mer brännande.

Vad partierna behöver fråga sig är vad det är värt att hålla sig på sin 
oppositionella kant och låta Stefan Löfven och Magdalena Andersson 
styra utan deras inblandning.

Dn 11/11 2014 “



DN 11 nov 2014: 
“SD:s taktik bäddar för en budgetrysare

Regeringens svaga ställning blir allt mer tydlig. Sverigedemokra-
terna kommer att vänta in i det sista med att avslöja ifall partiet 
fäller regeringens budget. Samtidigt planerar alliansen att driva 
en gemensam linje i flera centrala frågor.

Efter att alliansen och Sverige-demokraterna i går med några timmars 
mellanrum presenterat sina respektive skuggbudgetar ligger fokus i 
svensk politik på den 3 december.

Det är då riksdagen röstar om ramarna för nästa års statsbudget.

Normalt brukar de mindre partierna rösta på den egna budgeten och 
lägga ner sina röster i den avslutande voteringen mellan de två största 
alternativen. Men Sverige-demokraterna har öppnat för att först rösta 
på sin egen budget, men i den slutliga omröstningen i stället lägga sina 
röster på alliansens budget. Skulle så bli fallet blir det regeringskris i 
december.

I skuggbudgeten har allianspartierna i princip gjort samma beräkningar 
av kostnaderna för migration och integration som regeringen. Trots det 
överväger Sverigedemokraterna, som vill minska asyl- och 
anhöriginvandringen med 90 procent, att rösta på alliansens budget.

Att alliansen lägger lika mycket som regeringen på migration och 
integration innebär att den frågan inte blir en parameter i SD:s 
bedömning av budgetförslagen, menar vikarierande partiledaren 
Mattias Karlsson.

– Självklart är det så att det finns många olika områden som är viktiga 
för oss. Det handlar om försvarspolitik, kriminalpolitik, de 
offentliganställdas villkor och frågor som rör vård och omsorg, säger 
han.

När tre veckor återstår till omröstningen vill SD-ledningen inte ge 
besked om hur partiet kommer att agera.

– Vi har inte fattat något sådant beslut, utan det viktiga för oss är att vi 
känner oss komfortabla med den här processen. Vi måste först 
djupdyka i de här båda förslagen, säger Mattias Karlsson.

Den 27 november ska budgeten slutjusteras i finansutskottet. Men det 
är långt ifrån säkert att Sverige-demokraterna satt ner foten tills dess.

Det enda löfte som den vikarierande partiledaren Mattias Karlsson ger 
är att besked kommer senast till budgetdebatten samma dag som 
voteringen.

– Att vi inte skulle vara med i debatten bedömer jag som osannolikt, 
säger han.

Ingen företrädare för alliansen svarar på frågan om de fyra borgerliga 
partierna är redo att ta över om regeringen Löfven faller.

– Vi har lovat väljarna att rösta för vårt budgetalternativ. Det är det vi 
presenterar här och det är det vi tar ansvar för, säger Anna Kinberg 
Batra.



Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag menar att 
ansvaret för regeringsbildningen ligger hos statsminister Stefan 
Löfven.

– Jag vill understryka att det är den som regerar Sverige som har 
ansvar för att få stöd för sin politik, säger han.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centern, är öppen 
med att han hoppas att alliansens förslag förlorar den slutliga 
budgetomröstningen.

– Vill man skada Sverige och göra någonting riktigt illa för den 
svenska ekonomin och förtroendet för den svenska politiken, då ska 
man ytterligare försvaga spelreglerna för hur man tar fram en budget i 
Sverige. Till exempel genom att inte hålla sig till det här regelverket 
att man faktiskt röstar på sin egen budget, säger han.

Om Stefan Löfvens regering klarar budgetomröstningen finns det 
dock en ljusglimt. Alliansen kommer inte att försöka bryta ut delar ur 
budgeten i efterhand, vilket kommer göra tillvaron betydligt enklare 
för regeringen.

Däremot är de borgerliga oppositionspartierna tydliga med att man 
fortsätter lägga gemensamma förslag i andra frågor där man hoppas få 
majoritet. Det handlar exempelvis om en rad förslag på skolområdet, 
inom rättspolitiken och infrastruktursatsningar. Redan till årsskiftet vill 
alliansen häva det tillfälliga stoppet av Förbifart Stockholm.

– Det är otroligt viktigt att Förbifarten kommer igång. Det är 
häpnadsväckande att vi har en situation där man har skapat osäkerhet 
kring en mycket viktig infrastrukturinvestering för hela Sverige, säger 
Erik Ullenhag.

Finansminister Magdalena Andersson räknar med att regeringen får 
igenom sin budget.

– Vi gör den bedömningen att vår budget går igenom. Allt annat är 
hypotetiska frågor, säger hon.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Fakta. Det här händer nu

Nu inleds budgetbehandlingen i riksdagens utskott. Den 27 november 
ska budgeten slutjusteras i finansutskottet. Den tredje december är det 
votering i kammaren om budgetramarna. I omröstningen ställs först 
alliansens förslag mot Sverigedemokraternas. I slutomröstningen ställs 
vinnaren i den första omröstningen, sannolikt alliansen, mot 
regeringens förslag.

Praxis är att de som röstat på förlorande förslag i den första 
omröstningen lägger ner sina röster i slutomröstningen. Om så sker går 
regeringens budget igenom.

Sverigedemokraterna har dock öppnat för att först rösta på sitt eget 
förslag och senare på en annan budget. Om SD väljer att rösta på 
alliansens budget vinner denna.

I ett sådant läge avgår sannolikt regeringen. En annan möjlighet är att 
Stefan Löfven sitter kvar till den 14 december och då utlyser extra val. 
Vi har dock inte haft något nyval i Sverige sedan 1958. “
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DN 11 nov 2014: 

“Alliansen vill visa att den tar ansvar

Den kommande månaden blir en rysare. Den kan sluta med att 
regeringen utlyser nyval. Det mesta talar ändå för att regeringens 
budget överlever men att en strid ström av andra nederlag väntar 
regeringen Löfven.

Ibland känns det som om vi vandrar på nattgammal is här i 
riksdagskorridorerna”, sade Centerns ekonomiska talesperson Emil 
Källström när han tillsammans med sina motsvarigheter i alliansen 
presenterade den gemensamma skuggbudgeten.

Citatet är en god illustration till läget i riksdagen just nu. Regeringen 
har en majoritet av riksdagen emot sig och hotet om regeringskris och 
i förlängningen nyval är ständigt närvarande.

I går valde alliansen oväntat att inte försöka riva upp delar av den 
rödgröna budgeten.

De borgerliga markerade också att de inte vill att SD ska rösta för 
deras skuggbudget, utan i stället följa tidigare praxis och bara rösta för 
sitt eget förslag.

Men beskedet att det inte väntar någon möjlighet att riva upp förslag 
ur budgeten ökar pressen på SD att rösta ner hela regeringens förslag. 
Faller budgeten kan regeringen inte fortsätta, sade statsminister Stefan 
Löfven i går.

Alliansen vill, genom att inte försöka riva upp budgeten, markera att 
den tar ansvar och månar om stabila spelregler. Moderaternas 
ekonomisk-politiska talesperson Anna Kinberg Batra var oerhört 
kritisk mot oppositionen för ett år sedan när den stoppade en 
skattesänkning i den dåvarande regeringens budget. Det vore svårt för 
henne att med trovärdighet göra något liknande nu. De borgerliga ser 
dessutom framför sig att man kommer tillbaka i regeringsställning och 
kan få styra i minoritet.

De borgerliga väljer i stället att lägga fram gemensamma motioner på 
områden som de inte anser belastar statsbudgeten. Listan är ganska 
lång, till exempel att införa betyg i fyran, tioårig grundskola, att 
återuppta byggandet av Förbifart Stockholm och att avbryta 
regeringens förberedelser för att bygga bostäder på Bromma flygplats. 
Allt detta kommer att försvåra arbetet för regeringen ordentligt, men 
det kommer inte att utlösa någon snabb regeringskris.

Det kan däremot Sverigedemokraterna göra, och partiets tillförordnade 
ledare, Mattias Karlsson, sade i går att partiet kommer att föra interna 
diskussioner och väga budgetförslagen mot varandra innan man 
bestämmer sig för hur man ska rösta den 3 december.

Det ger SD en plats i det politiska strålkastarljuset året ut.

Partiet har en möjlighet att avsätta en regering som man ogillar starkt.

Bekymret är att SD också ogillar den borgerliga oppositionen. Det 
gäller i synnerhet dess invandrings- och integrationspolitik, som är 
väldigt lik regeringens.



Om SD väljer alliansens budget bryter man med sin gamla strategi att 
framställa sig som ett parti som står ovanför blockpolitiken. SD bryter 
också med strategin att framställa sig som ett ansvars-tagande och 
normalt riksdagsparti som förnekas en juste behandling av de andra 
partierna.

Det är mer som talar mot än för att SD till slut väljer att fälla budgeten, 
men det är en osäker bedömning, i synnerhet som det är osäkert om 
och när SD-ledaren Jimmie Åkesson kommer åter till politiken.

Statsminister Stefan Löfven hoppas att läget blir lugnare om och när 
budgeten har gått igenom. Men det kommer troligen inte alls att bli 
lugnt. S och MP:s dröm om att spräcka blockpolitiken är långt bort. 
Regeringens samarbete med V och det politiska kraftfältet i riksdagen 
trycker ihop alliansen igen, trots att regeringssamarbetet är över för 
denna gång.

I många frågor är det öppet mål för allianspartierna att få igenom sin 
politik, med stöd av vågmästaren. Frågan är om det räcker för SD.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN 11 nov 2014: 

“10 steg till ett bra banklån

Aldrig har det varit så billigt att låna som nu när reporäntan 
sänkts till noll. Kanske ett bra tillfälle att försöka få ett lån för att 
få företaget att växa? Men det gäller att noga fundera igenom vad 
som är bäst och att förbereda bankbesöket noga.

Här är tio steg fram till ett bra banklån:

1 Fundera över hur stort lån du behöver, så att du varken lånar för lite 
eller för mycket.

2 Ta med senaste årsredovisningen, en budget och en kort konkret 
affärsplan som visar hur du tjänar pengar.

3 Tänk efter vilka privata risker du är villig att ta och om du vill ha din 
bostad som säkerhet.

4 Banklån eller checkkredit? Hör dig för om vilken sorts kredit som är 
bäst i din situation.

5 Skapa personlig kontakter och trevlig atmosfär vid bankmötet. Var 
ärlig och undanhåll inte det negativa.

6 Förklara konkret hur pengarna ska användas, hur du tjänar pengar 
och när och hur du ska klara återbetalningen.
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7 Erbjud dig att flytta alla dina bankaffärer till banken där du lånar. 
Det förbättrar ditt förhandlingsläge.

8 Förhandla ned räntesatsen. Jämför de villkor du får med minst 
ytterligare en bank. Spela ut bankerna mot varandra och ta den som är 
bäst för dig. Tänk då på att det inte bara är räntans storlek som avgör. 
Om du träffar på en riktigt bra banktjänsteman som lovar att 
personligen ge dig bra service kan det vara ett argument som avgör 
vilken bank som du ska anlita.

9 Tänk på att räntan troligen kommer att stiga de närmaste åren och att 
du måste ta höjd för denna ökade kostnad. Riksbanken tror att 
räntehöjningen kommer i slutet av 2016, men den kan komma tidigare.

10 Om du får nej från banken så ge inte upp. Det finns alternativ som 
statliga Almi och finansbolag. Men räkna med att räntan då blir högre 
än för ett banklån.

Anders Andersson anders@driva-eget.se

Anders Andersson är Driva Egets och DN:s expert på småföretagande. 
Ställ dina frågor till anders@driva-eget.se “

DN 12 nov 2014: 
“Lööf: Riksdagen ingen lekstuga

Annie Lööf vill lagstifta mot partier som röstar på ett annat 
budgetförslag än sitt eget. Orsaken är SD:s hot om att fälla 
regeringens budgetförslag genom att rösta på alliansen. – Det är 
ingen lekstuga att sitta i riksdagen, säger Annie Lööf.

Den 3 december ska riksdagen rösta om vilket budgetförslag som ska 
gälla för nästa år. Sverigedemokraterna har hotat att rösta på alliansens 
förslag om man bedömer att det är bättre för Sverige. Om SD röstar på 
alliansen blir det sannolikt regeringskris eftersom statsminister Stefan 
Löfven slagit fast att han inte tänker regera med någon annans budget.

Om SD stödjer allianspartiernas förslag innebär det också ett brott mot 
den praxis som funnits som säger att partierna ska rösta på sina egna 
förslag.

Därför vill Centerledaren Annie Lööf se över om det går att lagstifta 
om att stoppa det tillvägagångssätt som SD nu överväger.

– Det finns en praxis som gällt sedan 1990-talet om att man röstar på 
sitt eget budgetförslag och jag förutsätter att Sverigedemokraterna 
följer det regelverk som finns. Det är ingen lekstuga att sitta i 
riksdagen, säger Annie Lööf.

– Är det så att SD bryter praxis och röstar på något av de andra 
alternativen är jag beredd att titta på om vi kan förändra lagstiftningen 
så att vi kan ha minoritetsregeringar i Sverige framöver. Skulle 
Sverigedemokraterna bryta mot det här är det mycket allvarligt och då 
måste vi titta på det regelverk som finns, säger hon.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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DN 13 nov 2014: 
“Tuffare bolånekrav från bankerna dröjer

Flera av storbankerna avvaktar med att ändra i sina amorterings-
regler tills Finansinspektionens förslag har blivit verklighet. 
Undantaget är Nordea som inte utesluter att införa tuffare krav 
innan utredningen är klar.

För de fyra storbankerna – Nordea, SEB, Handelsbanken och 
Swedbank – kom Finansinspektionens (FI) förslag på amorteringskrav 
inte som en överraskning.

Bankföreningen presenterade häromveckan en frivillig 
rekommendation för bankerna om amortering ned till en högsta 
belåningsgrad på 50 procent av bostadens värde.

När rekommendationen kort därefter sågades av Konkurrensverket 
misstänkte Bankföreningens vd Thomas Östros att en lagstiftning 
skulle komma i dess ställe.

Men även om FI:s förslag har visat sig ha många likheter med 
bankföreningens uppger de flesta av storbankerna att de inte ser någon 
anledning att ändra sina amorteringskrav förrän förslaget ligger 
färdigt.

Undantaget är Nordea som inte utesluter en förändring av reglerna 
innan ett nytt regelverk har blivit verklighet.

– Om och när det förslaget träder i kraft så har vi de verktyg som krävs 
för att göra det. Exakt när vi inför det vet jag inte, men det kan mycket 
väl bli tidigare än Finansinspektionens ligger klart, säger bolånechefen 
Michael Skytt.

Kristoffer Törnmalm kristoffer.tornmalm@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“Nina Björk: Ingen makt är större än den 
ekonomiska makten

Judith Kiros skriver i DN (10/11) att det inte finns någon motsättning 
mellan identitetspolitik och vänsterpolitik – en motsättning som hon 
menar att Åsa Linderborg ser i sin artikel om politisk korrekthet i 
Aftonbladet (7/11). Om Kiros har rätt eller fel i detta tror jag beror på 
vad vi ser som målet med vänsterpolitik. Om målet med vänsterpolitik 
är ett socialistiskt samhälle, det vill säga ett överskridande av det 
nuvarande kapitalistiska konkurrenssamhället, tror jag hon har fel. Då 
finns det verkligen en motsättning mellan identitetspolitik och 
vänsterpolitik.

Om målet med vänsterpolitik däremot är alla människors lika 
möjligheter att avancera inom det nuvarande samhället, det vill säga 
om målet är fri social rörlighet inom en kvarvarande hierarki, tror jag 
att hon har rätt. Då finns det ingen motsättning mellan identitetspolitik 
och vänsterpolitik.

Hur menar jag? Jag råkade på ett anonymt blogginlägg på Sverige.PK 
som beskriver det här så bra. Bloggaren skriver om människor som 
står i kö till ett begränsat rum och frågar sig vem som har makten att 
glida före i kön. ”Vem som har lättare att få bostad, att få ett jobb, att 
göra en klassresa.” Makten att avancera i kön har med ”hudfärg, kön, 
klassbakgrund, sexualitet, utseende och kroppsfunktionalitet” att göra. 
Detta är ”makt att”. Men det finns även, skriver bloggaren, ”makt 
över”. ”Vem kontrollerar bostäderna, jobben, produktionen, 
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ekonomiska resurserna, mediekanalerna och statsapparaten? Vad är 
det systemets drivkrafter?”

Bloggaren menar att du kan vara man, vit och hetero utan att ha 
”makt över” även om din ”makt att” är större än många andras i kön. 
Privilegiet att glida före, att avancera, att få det bättre är ett begränsat 
och villkorat privilegium. ”Ett privilegium till rörlighet i kön, varken 
mer eller mindre. Den stora majoriteten, privilegierade som 
oprivilegierade, saknar ändå en ’makt över’, saknar kontroll”.

Vårt samhälle säger sig tro på alla människors lika värde och är 
samtidigt ojämlikt. Det är ojämlikt både i ”makt att” och ”makt över”. 
Identitetspolitiken kan bara lösa problemet med ”makt att”. För ”makt 
över” har inte med identitet att göra; det har med ens plats i ekonomin 
att göra. Det har att göra med själva anledningen till att vi producerar 
det vi producerar.

Så här: I den privata sektorn i vårt samhälle kan bara det arbete utföras 
som någon tjänar pengar på att det utförs. Majoriteten av oss kan se 
hur många arbeten som helst som vi vill ska utföras och vi kan 
samtidigt ha stor arbetslöshet – men arbetena kan likväl bara utföras 
om det är möjligt att göra vinst på dem. Och samma sak gäller i 
konsumtionsledet: vi kan se hur stora behov som helst hos människor 
av både varor och tjänster, men om de människor som hyser dessa 
behov inte också har pengar nog för att köpa sina behovs 
tillfredsställelse så förblir de otillfredsställda. Jakten på vinst avgör 
vad vi producerar och för vem vi producerar. På arbetsmarknaden 
bestämmer den som kan tjäna pengar på arbete – detta har ingenting 
med identitet att göra.

Låt oss föreställa oss en situation där identitetspolitiken verkligen har 
lyckats; vissa identiteter ger en inte längre nackdelar i kön, i 
konkurrensen – och, säger vi, inte längre i möjligheten att få vara den 
som har makt över vad vi producerar. Alla möjliga identiteter skulle ha 
denna maktposition, svarta och vita och hetero och homo och cis- och 
transpersoner. Skulle vi då leva i ett jämlikt samhälle? Som sagt: det 
beror på hur vi definierar ett jämlikt samhälle. Att några, oavsett vilka 
de är, med ekonomisk makt kontrollerar andra människors arbete och 
behovstillfredsställelse är inte min definition på ett sådant.

Läs Judith Kiros artikel (DN Kultur 10/11) på dn.se/kultur”



DN 14 nov 2014: 
“Löfven pressar SD om besked

Statsminister Stefan Löfven slår tillbaka mot Sverigedemokra-
ternas hot om att fälla regeringens budget. S-ledaren kräver nu 
att SD ger besked om hur partiet tänker rösta den 3 december.
 – Det som stör mig är att allt handlar om spelet, taktiken, säger 
Löfven.

I sin första frågestund i riksdagen på torsdagen fick Stefan Löfven en 
fråga av SD-riksdagsmannen Martin Kinnunen om hur regeringen ska 
agera om den rödgröna budgeten förlorar omröstningen i riksdagen om 
knappt tre veckor.
Kinnunen anklagade Löfven för att inte förankra sin politik i 
riksdagen och samtidigt aktivt isolera landets tredje största parti. 
Löfven svarade med att slå tillbaka mot SD.

– Vi fick regeringsmakten efter ett val som fick ett resultat där det blev 
ett nytt parlamentariskt läge. Vi tar det ansvaret. Vi lägger en budget 
som vi tror på. Vad Sverigedemokraterna nu gör är att ägna en lång tid 
åt osäkerhet. Inte för Sveriges väl utan antagligen för strålkastarljuset 
Sverigedemokraterna nu har hamnat i, sade han under statsministerns 
frågestund.

Sverigedemokraterna har hotat att fälla regeringens budget i 
omröstningen den 3 december om SD anser att allianspartiernas 
budgetförslag är bättre för Sverige. SD har hittills inte velat svara på 
hur man tänker rösta och utlovar heller inte något besked innan det är 
dags att trycka på knapparna i riksdagens kammare.

Efter gårdagens frågestund fortsatte Stefan Löfven att angripa SD:s 
beslut att hemlighålla sitt budgetbeslut in i det sista.

– Det som stör mig är att allt handlar om spelet, om taktiken, inga 
frågor om innehållet till politiken, vad leder det ena eller andra till. Är 
det så att man väljer det ena så har vi ett väldigt besvärligt läge, så är 
det, säger Stefan Löfven.
Stefan Löfven säger sig dock inte vara orolig – oavsett om alternativet 
blir att regeringen vinner eller förlorar omröstningen.

– Jag är inte orolig för något av dem, men för Sveriges del ska vi tänka 
efter hur vi agerar i riksdagen, säger han.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se

Fakta.

I år finns tre förslag att ta ställning till

Regeringen lade fram sitt budgetförslag för tre veckor sedan. S-MP-
regeringen har stöd från Vänsterpartiet för sitt förslag.

Därmed är de tre rödgröna partierna tillsammans större än 
allianspartierna.
När riksdagen röstar om budgetförslagen röstar varje parti i första 
omgången på sitt eget förslag.
I år kommer det att finnas tre förslag att ta ställning till: S-MP-V, 
allianspartierna samt SD.

I andra omgången ställs de två vinnande förslagen mot varandra. 
Om SD väljer att inte lägga ned sina röster utan i stället rösta med 
alliansens förslag kommer det att vinna. Då kan Stefan Löfven välja 
att antingen regera vidare med alliansens budget eller att avgå.

Dn “
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DN 14 nov 2014: 

“Seg kamp mot deflation

En nollränta är ingen mirakelkur. Det visar inte minst exemplet 
Japan som har haft låga räntor i ett årtionde, utan att vare sig 
inflation eller tillväxt har tagit fart. Nu varnar en del för att 
Sverige är på väg in i samma negativa spiral.

Ända sedan mitten av 1990-talet har den japanska centralbanken haft 
en styrränta på runt 0 procent. Resultatet? Ja, inte har de lyckats få upp 
inflationen. Efter att kreditbubblan sprack i början av 1990-talet och 
Japan gick in i en djup finanskris har den japanska ekonomin fastnat i 
ett läge med låg eller obefintlig inflation och en tillväxt som står och 
stampar, eller ännu värre sjunker, som andra kvartalet i år då BNP 
sjönk med 7,1 procent.

Är det här framtiden för Sverige? Sverige är på väg att förvandlas till 
Japan, skrev den amerikanske ekonomen Paul Krugman i New York 
Times redan i april i år.

Krugmans artikel gick ut på hur Sverige har förvandlats från 
rockstjärna i ekonomisk återhämtning till ett land där stagflation, en 
situation med sjunkande priser och stillastående tillväxt, står för 
dörren. Felet var enligt Krugman ”sadomonetaristernas”, de i 
Riksbanken som är rädda för att sänka räntan, trots att inflationen är 
låg och arbetslösheten hög.

Men mycket skiljer Sverige från Japan menar Hubert Fromlet, 
professor i nationalekonomi som länge har följt Japan. Han tycker att 

jämförelserna mellan länderna är överdrivna.

– Jag tycker det handlar om mycket olika världar.

Han påpekar att Japan, till skillnad från Sverige, har en skenande 
statsskuld (240 procent av BNP). Dessutom föregicks deras kris av en 
uppgång på aktiemarknaden som saknar motstycke och en bubbla på 
fastighetsmarknaden av helt annan dignitet än den i Sverige.

– Vi har också uppblåsta värden på fastighetsmarknaden. Men det är 
en minibubbla jämfört med den som var i Japan.

Som exempel tar han tomtvärdet på Kejsarens palats i Tokyo som 
innan bubblan sprack på- stods värderas högre än hela Kalifornien.

I Japan pågår den långvariga kampen mot deflationen febrilt. 
Premiärministern Shinzo Abe har gjort sig känd för begreppet 
Abenomics, en politik som går ut på att trycka pengar, pumpa in 
statliga stimulanser och genomföra strukturreformer.

Senaste ”bazookan” kom den 31 oktober och satte sedelpressarna på 
högvarv. Japans centralbank köper statsobligationer för 698 miljarder 
dollar, motsvarande 16 procent av BNP, var budskapet.

Men Japan har stora politiska problem. Beslutsfattandet har gått trögt 
och banker hölls under armarna trots att de var till bristningsgränsen 
belastade med dåliga lån. I Sverige är bankerna stabila.



Och den kanske viktigaste skillnaden är hushållens förväntningar. I 
Japan har konsumenter länge avvaktat med att köpa något eftersom de 
räknar med att priserna blir lägre i framtiden, vilket bildar en negativ 
spiral.

Då är framtidstron i Sverige, än så länge, ljusare. Och det är viktigt, 
understryker Fromlet.

– Vi måste undvika att framtidstron försämras, för när deflation biter 
sig fast blir situationen jobbig. Här kan politikerna göra något. De kan 
föra en politik som inger förtroende och som gör att konsumenterna 
håller hoppet uppe.

Även om han inte vill uttala sig politiskt, låter han undslippa att här 
finns en del i övrigt att önska från nuvarande regering.

– Hittills har de inte direkt bidragit till stigande förväntningar inför 
framtiden. Men det är nya ansikten och en process innan de blir vän 
med verkligheten. Än så länge är de inte det.

Att hålla uppe förväntningar kan också innebära att undvika att göra 
saker, menar Fromlet.

– I dagens läge är det till exempel inte så bra att höja skatter. Det är 
viktigt att hushållen och företagen känner sig nöjda. Att vi har en 
tillväxtvänlig inriktning, samtidigt som hänsyn tas till miljön.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “

DN 16 nov 2014: 
“Experten: Spara brett och stabilt till 
pensionen

Spara i breda aktiefonder eller stabila aktier som ger bra 
utdelning. Det är tips till den som tänker börja pensionsspara i 
investeringssparkonto.– Man vill ha något som tuffar på, säger 
sparekonomen Claes Hemberg.

Nästa år börjar utfasningen av det avdragsgilla pensionssparandet. 
Rådet till spararna är att använda den snart tre år gamla sparformen 
investeringssparkonto, ISK, för pensionssparande i stället.

ISK är ett skal där du kan spara i olika finansiella instrument. Det kan 
vara fonder, aktier eller andra värdepapper. En viktig faktor är att 
spararen inte behöver betala någon skatt på kapitalvinster. I stället 
används en schablonskatt som beräknas på insättningar som görs och 
kapitalet som finns på kontot.

Det innebär flera fördelar. Spararen behöver inte deklarera affärerna 
som görs och just nu är skatten mycket låg eftersom det är 
statslåneräntan som avgör nivån. Nackdelen är att man måste betala 
skatt även om tillgångarna sjunker i värde.

Vad ska man då tänka på om man öppnar ISK?

För det första ska man inte ha kontanter eller räntefonder på ISK. 
Eftersom avkastningen på sådant sparande är lågt äter schablonskatten 
upp det mesta av avkastningen. Då återstår fonder eller aktier om vi 
inte räknar mer avancerade sparprodukter.

Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank, pekar på att det kan 
vara en fördel att använda stabilare fonder eller aktier. Då minskar 
risken att man får skatta även när kapitalet minskar.
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– Om man ska använda investeringar till pensionssparande vill man ha 
något som tuffar på.

Tänkbara alternativ kan vara Sverigefonder och bredare globalfonder, 
även om de kan gå ned i  värde.

Det kan finnas anledning att vara försiktigare med de som har ännu 
högre risk. I den gruppen finns fonder med inriktning på högriskländer 
som exempelvis Ryssland och Brasilien. Även fonder som investerar i 
enskilda branscher har hög risk.

Stockholmsbörsen har gått bra under tre års tid och är på rekordnivå. 
Den som är orolig att det ska komma ett bakslag kan välja en 
försiktigare väg i början.

– Blandfonder med låg avgift är ett bra alternativ om man vill starta 
försiktigt. Då får man hälften räntor och tål svängningarna bättre. Efter 
en mjukstart kan man växla upp i risk, anser Claes Hemberg.

Investeringssparkontot innebär också att man kan spara direkt i aktier i 
sitt pensionssparande. Väljer man den vägen kanske man ska vara 
försiktig med bolag där framgångarna ska komma längre fram i  tiden.

– Aktier som rör sig mycket ger kanske mer magont än glädje på ett 
ISK-konto. Stabila bolag som har stadig utdelning är mer förutsägbara, 
säger Claes Hemberg.

En sak att tänka på för den som vill spara i aktier är att man får betala 
en avgift, courtage, när man köper aktier. Det gör att aktieköp inte 
lämpar sig för månadssparande eftersom avgiften kan gröpa ur 
avkastningen.

– Då kan man spara ihop en större summa i en svensk indexfond och 
sedan flytta över till aktier, säger Claes Hemberg.

För den som är mycket aktiv med aktier eller andra värdepapper finns 
det en praktisk fördel med investeringssparkontot. De enskilda 
affärerna behöver inte deklareras. Men Claes Hemberg menar att ISK 
även är bra för den som inte är så aktiv.

– Det är en hållbar sparform för alla. För den som har ett snittinnehav 
ger ISK-kontot dig mer i handen än vanligt sparande på tio års sikt. Så 
mycket lägre skatt blir det, menar han.

Det är statslåneräntan som styr nivån för schablonskatten. För årets 
sparande var statslåneräntan 2,09 procent vilket gav en schablonskatt 
på 0,627 procent som kommer att krypa ned mot 0,3 procent nästa år.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Fakta. Så fungerar investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, fungerar som ett skal för sparandet. Inom 
skalet går det att köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper 
som är noterade på en börs eller handelsplattsform.

Affärerna som görs behöver inte deklareras och kapitalvinster 
beskattas inte. I stället dras en schablonskatt på insättningar och sparat 
kapital.

Äger man aktier i ISK får man delta på företagens årsstämmor.

Chatta med DN:s reportrar

Har du frågor om investeringssparkonto och hur man använder kontot? 
Chatta med Maria Crofts, DN:s privatekonomiska krönikör och 
Hasse Eriksson, fondreporter i morgon, måndag, klockan 13 på 
dn.se.”
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DN 16 nov 2014: 

“ Linda Stridsberg: Jag gillade idén att det 
var obundet

Spararen Linda Stridsberg har redan använt investeringsspar-
kontot och ska öppna ett nytt konto för pensionen. – Det är gratis 
så det är bara att starta, är hennes råd.

Linda Stridsberg har ett stort intresse för sparande och har haft ett 
ISK-konto sedan mitten av förra året.
– Jag försöker följa med och läser bloggar om sparande och fick nys 
om det här ganska tidigt. Jag gillade idén att det var obundet och att 
det inte finns några inlåsningar. Det skulle komplettera det sparande 
jag redan hade och jag försöker sätta in en liten summa pengar varje 
månad, säger hon.

Det hon lagt in hittills i ISK har inte varit öronmärkt till något 
speciellt. Därför har hon valt att spara i fonder med låga avgifter.

Hon arbetar som operativ projektledare på en kommunikationsbyrå 
och är 28 år. Även om det är långt kvar till pensionen har hon börjat 
spara till den. När möjligheten till avdragsgillt sparande upphör startar 
hon ett nytt ISK dit hon styr pengar som gått till det gamla sparandet. 
Skälet till att hon öppnar fler konton är att hon inte vill ha alla pengar i 
en klump.

– Det känns bra att veta vad pengarna ska användas till. Annars kanske 

man köper något och känner att man tar av sin framtida pension, säger 
Linda Stridsberg.

Hon räknar med att köpa aktier i det nya sparandet eftersom det 
handlar om en lång spartid till pensionen. Hennes råd till den som går 
och funderar på att öppna ett ISK för sin pension är att bara dra i gång.

– Det är gratis och bara att starta och börja sätta in pengar varje månad, 
råder hon.

För den som vill spara i flera fonder kan man styra så att det varje 
månad automatiskt fördelas mellan de alternativ man valt. ISK går att 
starta i alla banker, men Linda Stridsberg tycker att man kan titta på 
vilka produkter man får tillgång till via sin bank.

Däremot använder hon inte investeringssparkonto för sparandet till sin 
son.

I stället låter hon pengarna gå in på en kapitalförsäkring. Det är en 
sparform som är mycket lik ISK men det finns vissa saker som skiljer 
sig åt. En är att med en kapitalförsäkring har man som förälder bättre 
kontroll över kapitalet när barnet blir myndigt.

– Jag valde mellan ISK och kapitalförsäkring, men jag tycker det är 
bra att jag kan bestämma när han ska få pengarna, förklarar Linda 
Stridsberg.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se “
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DN 16 nov 2014: 
“Maria Crofts: Risken är att många slutar 
pensionsspara

Svenskarna borde ha fått mer tid att förbereda sig på slopad 
avdragsrätt för pensionssparande. Nu finns risken att vissa inte 
sparar alls och att andra sparar med dubbel beskattning.

Krönika
Avdragsrätten för privatpensionssparande har justerats ned vid flera 
tillfällen under årens lopp och spararna har inrättat sig efter de nya 
reglerna. Nedtrappningarna har hittills skett från en så pass hög nivå 
att de flesta inte berörts.

Till och med i år kan man spara 1 000 kronor i månaden med 
avdragsrätt och det har spararna anpassat sig efter. Men nästa år sänks 
beloppet till 150 kronor i månaden och det gör att de flesta sparare 
hamnar över gränsen. Året efter det, 2016, slopas avdragsrätten helt.

Det innebär att de allra flesta som pensionssparar måste agera för att 
inte spara för högt belopp och tvingas skatta för pengarna två gånger. 
Dubbelbeskattningen uppstår när man först sparar med skattade pengar 
och sedan tvingas betala inkomstskatt en gång till när de tas ut.

Än så länge vet vi inte hur svenskarna kommer att göra med sitt 
pensionssparande. Men risken är stor att en del bara låter samma 
belopp som tidigare gå in på pensionskontot, medan andra avslutar 
pensionssparandet utan att starta något annat långsiktigt sparande.

Båda alternativen är dåliga. Dubbelbeskattningen äter upp pengar i 

onödan och många kommer att ångra sig när de ser att de behöver ett 
eget sparkapital för att dryga ut pensionen.

Det är ingen överdrift att säga att det här är en stor förändring som 
berör många människor på ett genomgripande sätt. Allt pekar mot att 
pensionerna blir lägre framöver och därför handlar det faktiskt om 
möjligheten till ett drägligt liv på ålderns höst.

Med tanke på hur stor omställning det är fråga om borde svenskarna 
ha fått mer tid att förbereda sig. Nu ska allt ske på bara några månader.

Förslaget togs fram av alliansregeringen i våras när det behövdes 
pengar till satsningar på skolan och inriktningen var att alla utgifter 
skulle finansieras ”krona för krona”. De rödgröna partierna var 
positiva till förslaget och nu finns det med i höstens budget.

För dem som är väldigt insatta i politik har det stått klart sedan i våras 
att det är slut med avdragsgillt pensionssparande eftersom det finns en 
klar majoritet för det i riksdagen. Men för många svenskar blev det 
verklighet först när förslaget hamnade i budgeten nu i höst.

Det kommer att krävas massiva insatser från banker och pensionsbolag 
för att informera spararna om hur de ska agera framöver. Det är bara 
att hoppas att de tar sitt ansvar.

Om inte annat borde risken att många slutar pensionsspara hålla uppe 
bankernas intresse. Svenskarna har sparat ungefär 12 miljarder kronor 
per år till sina pensioner och det är mycket pengar – även för 
bankerna.

Maria Crofts maria.crofts@dn.se Maria Crofts är privatekonomisk 
krönikör. “
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DN 17 nov 2014: 
“Priskrig på fonder gynnar spararna

Det råder priskrig på fondmarknaden. Avgifterna går ned på 
korta räntefonder samt indexfonder och det kan komma mer.       
– Jag tror att det kommer ytterligare prispress på aktivt för-
valtade aktiefonder, säger Pia Nilsson på Fondbolagens förening.

I förra veckan gick Swedbank Robur ut med att de sänker avgifterna 
för sina korta räntefonder till 0,1 procent och för indexfonder till 0,2 
procent. Det innebär att den största aktören på fondmarknaden har de 
billigaste fonderna i de här kategorierna om man bortser gratis
fonderna.

– Jag tror det har betydelse när det är en stor aktör som gör det, 
eftersom de har en större del av marknaden och många kunder, säger 
Pia Nilsson, vd för branschorganisationen Fondbolagens förening.

Att avgifterna sjunker på de korta räntefonderna beror på det låga 
ränteläget. Fonderna investerar i papper som just nu ger liten ränta.

– Det sätter extra press på att ha låga avgifter för att kunna ge 
avkastning, säger Pia Nilsson.

SEB följer efter Swedbank och sänker från och med i dag, måndag, 
avgiften till 0,1 procent för sina likviditetsfonder. Enligt SEB har man 
efter Riksbankens senaste räntesänkning beslutat att säkerställa att 
inga kunder ska riskera att få negativ avkastning på grund av avgiften 
på denna typ av fonder.

– Vi arbetar också sedan en tid aktivt med att kontakta kunderna som 
äger de här fonderna för att se om de kan placera i något annat, säger 
Johan Hagbarth, placeringsstrateg på SEB.

För indexfonder är det inte aktuellt med förändringar i dagsläget.

– Men det här är levande materia och vi vill ha konkurrenskraftiga 
priser. Om marknaden rör sig nedåt får man se över det också, säger 
Johan Hagbarth.

På Nordea sänkte man nyligen avgifterna på korträntefonder till 0,4 
procent. Där följer man utvecklingen.

– Vi ser alltid över våra priser men vi har inte tagit något beslut ännu i 
någon riktning, säger Maria Rengefors, vd på Nordea Fonder.

Några planer på att sänka avgifterna för indexfonder har Nordea inte i 
nuläget.

Även Handelsbanken avvaktar. Banken sänkte sina avgifter senast i 
november 2010.

– Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt fondutbud och erbjuda 
våra kunder konkurrenskraftiga lösningar. I det arbetet ingår att se över 
våra fondavgifter och när det är motiverat så förändrar vi dem, säger 
Johan Wallqvist, presschef på Handelsbanken.

Swedbank Robur har också sänkt avgifterna för fem indexfonder till 
0,2 procent. Här är det ökande intresset för indexfonder som ligger 
bakom. Indexfonder skuggar utvecklingen på en marknad. De har 



ingen aktiv förvaltning och har lägre avgifter än aktivt förvaltade 
fonder.

I dag ligger 11,4 procent av pengarna som är investerade i aktiefonder 
i indexfonder. År 2010 var siffran 7,8 procent, enligt Fondbolagens 
förenings statistik.

– Det har varit efterfrågat de senaste åren. För indexfonder är det svårt 
att motivera en högre avgift med en bättre förvaltning och därför 
spelar avgifterna en ännu större roll i den kategorin, säger Pia Nilsson.

– Intresset för att se på avgifter har ökat och jag tror att det kommer 
ytterligare prispress på de aktivt förvaltade fonderna, säger hon.

Ett tecken på att frågan om avgifter har fått stor uppmärksamhet på 
senare år är att flera aktörer erbjuder gratisfonder som ett sätt att locka 
kunder. Inom olika pensionsskal har avgifterna också pressats ned. 
Exempel på detta är premiepensionssystemet och olika lösningar för 
tjänstepensionen.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Fakta.
Årlig förvaltningsavgift

Korta räntefonder
Handelsbanken
Handelsbanken Korträntefond 0,4
Handelsb Lux Korträntefond 0,4
Handelsbanken Korträntefond Sverige – Utdelande 0,4
Handelsbanken LUX Korträntefond
Mega 0,2

SEB
SEB Korträntefond SEK – Lux utd 0,4
SEB Korträntefond SEK 0,4
SEB Likviditetsfond SEK 0,1
SEB Likviditetsfond SEK utd 0,1
SEB Likviditetsfond SEK 0,1
SEB Korträntefond SEK utd 0,25
Nordea
Nordea Räntefond Företag 0,4
Nordea Likviditetsinvest 0,4
Nordea Sekura Acc 0,4
Swedbank
Swedbank Robur Penningmarknad
fond 0,1
Swedbank Robur Penningmarknad
fond MEGA 0,1
Övriga korta räntefonder
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 0,6
Carnegie Svensk Kort Ränta 1A 0,5
KPA Etisk Räntefond 0,4
Skandia Penningmarknadsfond 0,4
Cliens Räntefond Kort 0,4
DNB SEK Short Bond retail A 0,35
Alfred Berg Penningmarknadsfon
0,35
Folksam Penningmarknadsfond 0,3
Carnegie Likviditetsfond 0,3
Lannebo Likviditet 0,3
Ålandsbanken Money Market 0,3
Länsförs Kort Ränta Företag 0,3
Danske Invest Sverige Kort Ränta 0,29
Danske Inv Sve Kort Ränta utd 0,29
SPP Penningmarknadsfond 0,2
Enter Penningmarknadsfond 0,15
AMF Räntefond Kort 0,15
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Simplicity Likviditet 0,15
Öhman Penningmarknadsfond 0,1
Spiltan Räntefond Sverige 0,1
Sverigefonder indexförvaltade
Handelsbanken
Handelsb Sverigefond Index 0,65
Handelsb Sverige Index Criteria 0,65
Handelsbanken Sverigefond
Index – Utdelande 0,65
Handelsbanken Sverige Index
Criteria - Utdelande 0,65
Handelsb Mega Sverige Index 0,5
Handelsb Sverige OMXSB Index 0,4
SEB
SEB Sverige Indexfond 0,4
SEB Sverige Indexfond utd 0,4
Nordea
Nordea Indexfond Sverige icke-utd 0,4
Nordea Indexfond Sverige utd 0,4
Swedbank
Swedbank Robur Indexfond Sverige
0,2
Övriga indexfonder Sverige
SSgA Sweden Index Equity Fund P 0,7
Länsförsäkringar Sverige Index 0,5
Evli Sweden Equity Index B 0,5
Öhman Etisk Index Sverige A 0,48
Öhman Index Sverige 0,4
Catella Sverige Index A 0,4
Aktiespararna Topp Sverige (index
0,3
DNB Sverige Marknad 0,3
SPP Aktiefond Sverige 0,2
Avanza Zero (Index) 0
Nordnet Superfonden Sverige 0

För indexfonder ingår inte börshandlade fonder.
Källa: Morningstar, fondbolagen
Fakta. Ordlista

Kort räntefond
Placerar i räntepapper med kort löptid. Avkastningen påverkas bland 
annat av förvaltningsavgiften, nivån på Riksbankens reporänta och 
förvaltarens skicklighet.

Indexfond
Följer utvecklingen på en viss marknad och förvaltaren tar inga egna 
beslut. Det innebär att fonden kan ha lägre avgifter än fonder som 
förvaltas aktivt.

Aktivt förvaltad fond
Förvaltaren försöker genom analyser hitta de aktier som ger bäst 
kursutveckling.

Förvaltningsavgift
Priset som spararen får betala för att få sina pengar förvaltade. Anges 
som en årlig procentsats på det förvaltade kapitalet.

Dn

Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av 
oktober till 2 861 miljarder, högst hittills. Hushållens fondförmögenhet 
tredje kvartalet 2014 låg på 555 miljarder. “



DN 17 nov 2014: 

“ Ökat intresse för att amortera av banklån

Finansinspektionens amorteringskrav riskerar att slå in öppna 
dörrar. Bankerna ställer redan nu krav på amorteringar av nya 
lån. Dessutom betalar låntagare i allmänhet ner sina lån om de 
överstiger halva bostadens värde. Och amorteringsviljan bara 
ökar, vittnar de svenska storbankerna om.

DN har frågat de största bankerna i Sverige och svaren är 
samstämmiga. Ingen tänker i förväg skärpa sina egna krav, innan 
Finansinspektionen (FI) infört nya regler, vilket sker i början av nästa 
år.

I själva verket ställer bankerna redan krav som liknar dem FI skissat. 
Inte heller kritiken mot att FI:s planer skulle stänga unga 
bostadsköpare ute, ser flera av bankerna som ett problem.

– Unga förstagångsköpare amorterar redan, de har redan anpassat sig 
till den nya amorteringskulturen, säger Michael Skytt, bolånechef på 
Nordea.

Nordea har, liksom flera andra banker, krav på att nya låntagare ska 
klara upp till åtta procents ränta samtidigt som lånet ska amorteras på 
50 år.

– Dessutom tar vi upp amorteringsfrågan med våra gamla kunder när 
de kommer för att lägga om gamla, befintliga lån, säger Michael Skytt.

Statliga SBAB:s krav kan variera från kund till kund. Grundregeln är 
att låntagare ska amortera ned till 70 procents belåningsgrad (lånets 
storlek i förhållande till bostadens värde) ”på 10–15 år”. Banken vill 
också att kunderna ska ha kommit ned till en belåningsgrad på 50 
procent innan de går i pension och inkomsten sjunker.

SBAB tar också hänsyn till pensioneringen genom att ge kunderna 
individuella planer som visar hur ekonomin ser ut vid pensionen, 
beroende på hur mycket och hur snabbt de amorterar.

SBAB:s presschef Karin Hellgren säger att det skett en markant 
förändring i låntagarnas beteenden när det gäller amorteringsviljan.

– För tio år sedan var det hälften som amorterade. I dag är det 70 
procent, säger hon.

Kunderna utnyttjar det låga ränteläget för att minska på skulden, 
helt enkelt?

– Ja, och många betalar mer än vad vi rekommenderar dem, säger 
Karin Hellgren.

Även SEB och Danske Bank ställer krav på att kunderna i första hand 
ska ned till 70 procents belåning. Av SEB:s nya bolånekunder 
amorterar 77 procent. Bland bankens kunder som har en belåning på 
över 70 procent är det nio av tio som amorterar.

– Med 50 års amorteringstid betyder det att det tar maximalt nio år att 
komma under 70 procent, säger Anna Helsén, presschef på SEB.



– Amorteringskulturen blir allt bättre, ett par procentenheter fler 
amorterar i år, jämfört med året innan och amorteringsviljan fortsätter 
att öka, tillägger hon.

Bernd Schmitz, presschef på Danske Bank, säger att kunden till att 
börja med ska ner till 70 procent. Därefter, mellan 70 och 50 procent, 
sker en individuell prövning.

Swedbank, vars kunder har en genomsnittlig belåningsgrad på 60 
procent, har redan ”tagit höjd” för FI:s krav i de kalkyler som 
kunderna möter.

– Vi följer också Bankföreningens rekommendation att man ska 
amortera ned till 70 procents belåningsgrad, säger presschefen Anna 
Sundblad.

Den som tar ett lån till taket, det vill säga en belåningsgrad på 85 
procent, får 10–15 år på sig att komma ned till 70 procent, ”beroende 
på den individuella situationen”. Därefter rekommenderas kunderna att 
fortsätta att amortera.

– Det tycker vi är bra, särskilt i det här låga ränteläget, säger Anna 
Sundblad.

Men det är inget krav?

– Nej, det är det inte.

Dan Lucas

dan.lucas@dn.se
Thorbjörn Spängs

thorbjorn.spangs@dn.se
Fakta. Så ser de kommande amorteringskraven ut

1 Nya lån ska betalas av med två procent av lånesumman per år, till 
dess att skulden är nere i 70 procent av bostadens värde. Därefter ska 
låntagarna betala en procent per år tills skulden är nere i 50 procent.

2 För den som tar ett lån på 85 procent av värdet, vilket är det högsta 
belåning som gäller för bolån i Sverige, tar det upp till 8 år och 10 
månader att komma ned till 70 procent. Sammanlagt tar det cirka 32 
år att amortera till 50 procent.

3 FI utreder som bäst detaljerna. Det ska till exempel finnas rätt för 
undantag från kraven. Inte heller är det klart om stigande 
marknadsvärde på bostaden ska räknas in. “
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DN 17 nov 2014: 

“Småföretagare vabbar sällan när barnen 
är sjuka

Årets influensasäsong står runt hörnet och många föräldrar 
kommer att stanna hemma från jobbet med sjuka barn. Men bara 
en av tre småföretagare vabbar när barnen är sjuka.

Många småföretagare väljer i stället att arbeta hemifrån och ta hand 
om barnen samtidigt, det visar en ny undersökning från Visma. 
Undersökningen besvarades av 650 småföretagare i Sverige med 0–20 
anställda.

– Som småföretagare kan det vara svårt eller helt omöjligt att hitta 
någon som tar hand om företaget när barnen är sjuka. Är man borta 
riskerar man att tappa intäkter, att bryta avtal med skadestånd som 
följd eller att förlora kunder, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs 
som ligger bakom undersökningen.

I Sverige finns omkring 440 000 aktiva småföretagare, enligt statistik 
från SCB. Fyra av tio, 43 procent, väljer i stället att vobba. Det vill 
säga arbeta hemifrån när barnen är sjuka.

Sju av tio, 73 procent, uppger att de ökade möjligheterna att arbeta på 
distans med hjälp av datorer, mobiler och surfplattor är en bidragande 
faktor till att de väljer att inte vabba.

– I dag har många företagare en så pass flexibel arbetssituation att de 
kan välja när på dygnet de vill arbeta. De kan stanna hemma med sjukt 
barn dagtid utan att ta ut ersättning, för att sedan sköta sina 
arbetsuppgifter på kvällen, säger Rolf Dahlberg.

Anna Newman har drivit inredningsbutiken Sveas design och vintage 
i Växjö sedan 2011. Hon har tre barn och även när de blir sjuka måste 
hon öppna butiken.

– Jag tar hjälp av mormor och farmor. Utan dem hade jag inte kunnat 
driva den här butiken. Jag är lyckligt lottad på det sättet, säger Anna 
Newman.

Men även för andra småföretagare som inte har möjligheten att ta 
hjälp av släkt och vänner som kan se efter barnen under arbetstiden 
finns det flera möjligheter att ro i land pusslandet mellan sjuka barn 
och arbete som måste utföras.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se

Fakta. Så gör du när barnen blir sjuka – sju sätt att sköta företag och 
sjuka barn samtidigt

1. Kalkylera och prissätt. Kalkylera redan från början med att du 
kanske inte kommer att kunna ha intäkter 100 procent av din arbetstid.

2. Vobba. Majoriteten av alla företagare har en så flexibel 
arbetssituation i dag, att de kan välja när på dygnet de vill arbeta. Ta 

mailto:jakob.lind@dn.se
mailto:jakob.lind@dn.se


reda på om du kan stanna hemma med sjukt barn dagtid utan att ta ut 
ersättning, och sköt sedan företagets uppgifter på kvällen.

3. Vabba. Ta ledigt från jobbet med löneavdrag och begär tillfällig 
föräldrapenning från Försäkringskassan.

4. Låt någon annan vabba i stället för dig. Överlåt din egen 
tillfälliga föräldrapenning från Försäkringskassan till en närstående 
som i sin tur avstår lön från sitt jobb.

5. Betala en barnvakt. Anlita en barnvakt som både du och barnen 
litar på och tycker om.

6. Timanställ någon. Anställ en person i företaget som hoppar in för 
dig medan du vårdar sjukt barn. Du registrerar dig som arbetsgivare på 
Verksamt.se och betalar månatlig bruttolön och arbetsgivaravgift.

7. Hyr in hjälp. Anlita en kollega eller annan företagare som du kan 
hyra in tillfälligt för att sköta din verksamhet under tiden du vårdar 
barn. Säkerställ att personen eller företaget har F-skatt och samma 
kundsyn som du.

Källor: Försäkringskassan, Skatteverket. “

DN 18 nov 2014:

“ Hon lurades att lämna ut bankkod

Linn Färnqvist blev lurad på alla sina sparpengar. Men banken 
lyckades spåra överföringen och efter tre månader kom pengarna 
tillbaka.

En vardagskväll när 21-åriga Linn Färnqvist från Hallstahammar satt 
vid datorn och pluggade så skrev en nära vän från fotbollslaget till 
henne på Facebook. De pratade en stund om träningen och om 
matchen till helgen, men på andra sidan satt inte den vän som Linn 
Färnqvist trodde.

– Vem det än var så måste de ha läst vad vi pratat om tidigare för det 
kändes verkligen som att prata med min kompis, säger Linn Färnqvist.

När de pratat några minuter sa kompisen att hon skulle betala sina 
räkningar och lämnade chatten. Men kort efter skrev kompisen igen 
och ville ha hjälp att logga in på sin bank eftersom hennes bankdosa 
var trasig. Hon frågade om de hade samma bank och om hon kunde få 
en kod från Linn Färnqvists bankdosa.

– I efterhand fattar jag inte hur jag kunde ge ut min kod för det låter så 
dumt, men jag trodde verkligen det var min kompis, säger Linn 
Färnqvist.

När ”kompisen” fått koden så tackade hon för hjälpen och loggade ut. 
Men kort efteråt ringde den riktiga kompisen på telefonen och 



förklarade att hennes Facebookkonto blivit hackat, att det inte var hon 
som skrivit i chatten och att Linn Färnqvist måste kolla sitt bankkonto.

När hon kollade sitt konto var pengarna borta. 33 000 kronor som hon 
sparat i två år för att kunna åka på en resa efter studenten. Kvar på 
kontot fanns 11 kronor.

– Jag kände mig helt tom och kunde knappt prata. Till slut kom 
paniken och jag började gråta. Alla pengar jag jobbat ihop och sett 
fram emot att göra någonting bra av var borta, berättar Linn Färnqvist.

Hon kontaktade bankkontoret i Hallstahammar men pengarna gick inte 
att spåra. Hon fick också kontakt med bankens huvudkontor i 
Stockholm som har hand om bedrägerier och de förklarade att chansen 
att få tillbaka pengarna var mycket liten.

Men tre månader efter bedrägeriet kom pengarna plötsligt tillbaka.

– Banken ringde inte ens och berättade att de hittat pengarna, de bara 
dök upp på kontot igen, säger Linn Färnqvist.

Kort efter att pengarna kommit tillbaka på kontot ringde en -åklagare 
och förklarade att de som tagit hennes pengar skulle åtalas och att det 
fanns andra som aldrig fått tillbaka sina pengar som skulle vittna.

Jakob Lind jakob.lind@dn.se

Fakta.
Polisens tips för att undvika bedragare

Håll koll på ditt kort så ingen kan komma åt de synliga uppgifterna. Se 
till att du kan låsa kortet för internetköp och internationella 
betalningar.

E-posttjänster som Kivra och Min Myndighetspost ger indikation om 
någon använder dina personuppgifter.

Lämna aldrig ut konto- och kortuppgifter. Var mycket restriktiv med 
att klicka på länkar om du inte är absolut säker på avsändaren.

Använd endast mycket säkra inloggningar till e-post och sociala 
medier. De utgör ofta nyckeln till din person.

Betala inte i förskott direkt till säljaren.

Använd säkra betalningssätt.

Ring tillbaka efter att själv ha kollat säljarens telefonnummer.

Dn “

mailto:jakob.lind@dn.se
mailto:jakob.lind@dn.se


DN 18 nov 2014:

“Ränteutspel kan hjälpa dig vid 
förhandlingen

Statliga SBAB sänker femårsräntan tillfälligt. Nackdelen för den 
som nappar är att den blir inlåst länge i banken. Samtidigt kan 
erbjudandet användas i förhandling med andra aktörer, menar 
Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

Kampen om bolånetagarna hettar till efter att SBAB gått ut med att de 
sänker sin ränta på bolån med femårig bindningstid med 0,65 
procentenheter till 2,1 procent.

Bolånet är en viktig förhandlingsprodukt för både sparare och banker 
och SBAB:s utspel är ett exempel på det, menar Günther Mårder på 
Nordnet Bank som inte förmedlar bolån.

– Det är ett tillfälligt lockerbjudande och den här typen blir allt 
vanligare, konstaterar han.

Den som hoppar på erbjudandet binder sig för fem år, men Günther 
Mårder menar att det generellt alltid lönat sig att ha rörlig ränta.

Samtidigt tycker Günther Mårder att en sparare som ska ta bolån kan 
använda SBAB:s räntenivå i förhandlingar med andra banker.

SBAB:s vd Klas Danielsson bekräftar för DN att det är en tillfällig 
kampanj som sträcker sig fram till den 19 december. Därefter går 

femårsräntan tillbaka till sin ordinarie nivå på 2,75 procent.

Det innebär att de som kan tjäna på den låga räntan är de som antingen 
genomför en bostadsaffär just nu, eller vars räntor i en annan bank 
precis ska läggas om.

Att flytta befintliga lån från en annan bank till SBAB behöver inte vara 
en bra affär eftersom låntagaren först måste betala en så kallad 
ränteskillnadsersättning till den bank där han eller hon har sina lån.

– Det måste var och en få räkna ut själv, säger Klas Danielsson.

– De kan ändå tjäna på det, tillägger han.

Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå, 
varnar också för risken för ränteskillnadserättningen.

– Ju längre bindningstid det är kvar och ju högre nivå du har bundit på, 
desto dyrare blir det att lösa upp det, säger han till TT.

SBAB har också samarbeten med andra mindre banker, men dessa 
berörs inte av sänkningen.

– Det är bara SBAB:s direkta kunder som erbjudandet är riktat mot, 
säger Klas Danielsson.



SBAB är en statlig bank och både hos regeringen och hos myndigheter 
som Finansinspektionen (FI) och Riksbanken finns en oro för den höga 
skuldsättningen hos svenska hushåll. FI offentliggjorde så sent som i 
förra veckan en skiss på framtida bindande amorteringskrav.

Trots det tycker inte Klas Danielsson att SBAB:s rekordlåga 
femårsränta spär på lånekarusellen.

– Nej, vilken ränta vi erbjuder är skilt från själva låneprocessen. Det 
blir inte lättare att få låna, säger han.

I stället tycker Danielsson att kampanjen bidrar till att skapa finansiell 
stabilitet, genom att fler lockas att binda sin ränta i stället för att ha den 
rörlig.

Bunden ränta innebär att låntagaren vet vad han eller hon ska betala 
under bindningstiden.

– Vi har för få som har bundit sina bolåneräntor, menar Danielsson.

Hos storbankerna ställer man sig avvaktande till SBAB:s utspel.

– Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och har egentligen inga 
synpunkter på vad en konkurrent väljer att satsa på, säger Johan 
Wallqvist, presschef på Handelsbanken.

På Swedbank är tongångarna liknande:

– Det är en kampanj och vi kommenterar inte vad våra konkurrenter 
gör. Men vi följer marknaden som vanligt och ser vi anledning att 
justera våra räntor så gör vi det, säger presschef Anna Sundblad.

På Nordea vill man inte heller kommentera kampanjen.

– Gör vi några förändringar av våra räntor så meddelar vi det på 
sedvanligt sätt, säger Petter Brunnberg, pressekreterare på Nordea.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se
Dan Lucas dan.lucas@dn.se

Fakta.

Dyr affär att lösa lån i förtid

En bank kan göra en förlust om en låntagare, med lån med bunden 
ränta, vill lösa lånet i förväg. Skälet är att banken finansierar lånet, 
genom att själv låna till villkor som speglar de som bankkunden får.

Blir lånet löst i förtid måste banken ändå fortsätta att betala ränta på 
sitt lån och därmed uppstår en förlust för banken, jämfört med om 
kunden fortsatt att vara låntagare.

Banken vill ha ersättning för det och det är denna ersättning som 
kallas för ränteskillnadsersättning.”
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DN 18 nov 2014:
“DN testar: Är stockholmare rikare än 
andra?

Pengar, pengar pengar. Bilden av stockholmarna har cementerats 
det senaste decenniet, av stekarna på Stureplan och under de 
senaste åren av storfräsarna i tv-serien ”Solsidan”. Nidbilden som 
målas upp är tydlig – i Stockholm tjänar alla massor av pengar, 
som sedan bränns på champagne eller på ett nytt hemmaspa. Men 
stämmer det? Är stockholmare rikare än genomsnittssvensken?

1. Medelinkomst
SCB presenterar varje år statistik över förvärvsinkomsten per år i alla 
landets kommuner för personer över 20 år. Vid en första anblick verkar 
siffrorna tala sitt tydliga språk – inget annat län i Sverige har en högre 
medianförvärvsinkomst än Stockholm. Medianen ligger på 275 241 
kronor per år.

Men en jämförelse länen emellan visar inte hela bilden. Det finns stora 
skillnader både mellan kommunerna och mellan könen.

På ena sidan skalan ligger Danderyd, landets rikaste kommun. Den 
genomsnittlige Danderydsbon tjänar 334 049 kronor. Den 
genomsnittlige mannen i Danderyd tjänar mer än så, 425 618 kronor 
per år. Motsvarande siffra för Danderydskvinnan är nästan 150 000 
kronor lägre, 278 879 kronor.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och 
inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom 
löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra 
skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

2. Inkomstskillnader

Lägsta medianförvärvsinkomsten har Botkyrka kommun. Siffran där 
ligger på 266 157 kronor per år. Kvinnornas medianinkomst är 67 000 
lägre än så.

Men skillnaderna i Stockholm är stora. När Sveriges Radio gjorde en 
genomgång av medianinkomsten per postnummer i Stor-Stockholm 
låg 96 av landets 100 rikaste områden i Stockholm. Men samtidigt 
ligger 20 av de 100 fattigaste postnummerområdena här.

Invånarna i Rinkeby stadsdelsnämnd har den lägsta medelinkomsten i 
kommunen, där tjänar invånarna i snitt 211 800 kronor, enligt statistik 
från Stockholms stad. Med andra ord är inkomstskillnaderna mellan 
människorna i Stockholm stora, större än i någon annan svensk stad.

3. Miljardärer

Så Danderyd är alltså landets rikaste kommun. Avspeglar det sig på 
något annat sätt? Ja. Danderyd är Sveriges miljardärtätaste kommun.

60 personer i länet har en förmögenhet på mer än en miljard kronor. 
Inte helt oväntat är Stockholm den kommun som flest miljardärer bor 
i.

40 av miljardärerna bor i innerstan. Näst vanligaste hemort för svenska 
miljardärer är London, men på tredje plats kommer alltså kommunen 
med ungefär 31 000 invånare. 6 av landets 136 miljardärer bor i 
Danderyd, enligt Veckans Affärer.

Noterbart är att Göteborg inhyser hälften så många miljardärer som 
Danderyd.

Slutsats:

Ja, den genomsnittlige stockholmaren är rikare. Och de rikaste 
människorna bor i stor utsträckning i Stockholms län. Men 
inkomstskillnaderna är stora, både inom länet och inom kommunen. 
DN Stockholm väljer med viss tveksamhet att inte punktera myten.



DN 19 nov 2014: 

“ SD håller beslut om budgeten hemligt

Flera ledande sverigedemokrater i riksdagen har bestämt sig för hur de 
vill att partiet ska agera i budgetomröstningen den 3 december. Bland 
dessa finns vice partiledaren Jonas Åkerlund och sjukskrivna SD-
ledaren Jimmie Åkessons tidigare pressekreterare Linus Bylund. Men 
SD-topparna håller sina beslut hemliga.

– Vi måste lyssna in vad partiorganisationen tycker eftersom det här 
kan leda till en väldigt stor sak i slutändan, säger partisekreteraren 
Björn Söder.

Hemlighetsmakeriet pågår troligen in i det sista, enligt Söder.

Mats J Larsson “

DN 20 nov 
“Hopp om lägre fondavgifter när 
Handelsbanken stuvar om

Fler indexfonder, översyn av avgifterna och bättre tillgång till 
analyser för privatsparare. Det ska bli följden när Handelsbanken 
stuvar om rejält i sin sparorganisation. – Vi ska bli ännu mera 
aktiva i vår förvaltning, säger Katja Bergqvist på Handelsbanken.

Handelsbanken förändrar sin organisation på sparområdet. En del av 
förändringen innebär att fondbolaget delas upp i tre delar för olika 
fondtyper. I den ena delen samlas den aktiva förvaltningen, i den andra 
indexförvaltningen och i det tredje börshandlade fonder.

– De tre områdena ska få konkurrera med varandra internt. 
Uppdelningen ska också göra det tydligare för kunderna och göra det 
enklare att välja inriktning på sitt fondsparande, säger Katja Bergqvist.

Hon har tidigare varit vd för fondbolaget och återvänder nu dit. 
Banken gör en översyn av alla fonder.

– För de aktiva fonderna handlar det om att gå igenom inriktningen på 
förvaltningen. Men vi kommer också att titta på avgifterna och bli 
ännu aktivare i förvaltningen, fortsätter hon.

Vilka fonder som kan få lägre avgifter vill hon inte uttala sig om ännu. 
Klart är att vissa fonder kommer att försvinna och nya komma till. En 
kategori där utbudet kan komma att kompletteras är alternativa 
investeringar, vilket kan vara råvaror, infrastruktur eller andra 
tillgångsslag som inte har koppling till aktiemarknaderna.



Även för indexfonder blir det aktuellt med fler alternativ där 
småbolag och större marknader som kunderna efterfrågar kan bli nya 
alternativ. Intresset för indexfonder har ökat på senare år. De skuggar 
utvecklingen för en marknad och förvaltaren gör inga egna analyser, 
vilket ger lägre avgifter för spararna.

Konkurrensen om spararna har också hårdnat på området. Nyligen 
sänkte den största aktören på fondmarknaden, Swedbank Robur, 
avgifterna på alla sina indexfonder till 0,2 procent. Det innebar att flera 
av Handelsbankens indexfonder hör till de dyraste på marknaden.

Katja Bergqvist vill även här avvakta med detaljer men flaggar för att 
det kommer sänkningar.

– Det skulle jag inte hålla för otroligt. Om marknaden ska förändras 
måste vi också göra det, säger hon.

Även för den tredje delen med börshandlade fonder kan det bli aktuellt 
med fler alternativ.

Handelsbanken inrättar också en ny affärsenhet där man samlar all 
analys, rådgivning och försäljning av bland annat sparprodukter till 
kontorens kunder. Den nuvarande vd:n för fondbolaget, Javiera 
Ragnartz, blir chef för den nya delen.

– Vi har en stark analys som vi i dag framför allt riktar mot 
institutionella placerare. Vi vill nu rikta den mer mot privatpersoner 
och företagskunder, säger hon.

Cirka 250 personer berörs av omorganisationen som börjar gälla från 
den 1 december. Enligt Handelsbanken ska förändringen inte innebära 

att jobb försvinner.

Hasse Eriksson

hans.eriksson@dn.se
Fakta. Kampen om spararna

Marknadsandelar på fondmarknaden (procent):

Swedbank Robur 24

SEB 16

Nordea 11

Handelsbanken 9

Länsförsäkringar 4

AMF 3

Övriga 33

Källa: Svenska Bankföreningen “
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DN 20 nov 2014: 

“Stor oenighet om hushållens skulder

Riksbankens krav på hårdare tag mot hushållens skuldsättning är 
illa underbyggda och åtgärderna skulle snarare öka risken för 
ekonomiska störningar än minska dem. Den bredsidan står 
professor Harry Flam för i en artikel där han hårt kritiserar 
Riksbanken.

Harry Flam, en av Sveriges ledande professorer i nationalekonomi, går 
till storms mot Riksbanken, eller snarare dess direktion, på 
ekonomibloggen Ekonomistas. Det gäller både bedömningar av den 
kommande inflationen och Riksbanksledningens oro för hushållens 
skuldsättning.

När Finansinspektionen nyligen presenterade sina kommande krav på 
amorteringar, ansåg riksbankschefen Stefan Ingves att de var för tama. 
”För lite och för sent”, var det uttryck som användes.

Men det tycker inte Harry Flam. Kraven är visserligen ”okej”, men 
man bör inte gå längre. Harry Flam anser att det finns naturliga 
förklaringar bakom prisökningarna på bostäder, som i sin tur lett till 
ökad skuldsättning. Hit hör ett lågt bostadsbyggande, svårigheter att 
hitta hyresrätter, låga räntor och inflyttning till storstäderna.

– Vi kan förklara det allra mesta av uppgången på bostadsmarknaden 
med det. Det betyder att riskerna för ett stort prisras är väldigt små, 
säger Flam till DN.

Han pekar också på att när låntagare tvingas betala både räntor och 
amorteringar slår det mot övrig privat konsumtion. Men han har också 
vad han kallar rättviseskäl till att han inte tycker att ännu större bördor 
ska läggas på låntagarna.

– Som dagens bostadsmarknad ser ut, speciellt i storstäderna, så är det 
svårt för unga välutbildade människor att flytta utan att köpa en 
bostad. Om man skärper kraven så blir det ännu svårare för dem, säger 
Flam.

Men är inte skuldkvoten (skuldernas storlek i förhållande till 
inkomsten) väldigt hög?

– Den är hög, men jag tycker inte att den i sig utgör ett problem. Det är 
ingen stor risk med problem i en kommande lågkonjunktur eller 
ekonomisk kris framöver, säger han.

Han håller med om att så småningom stiger räntorna och det kan 
pressa bostadspriserna, vilket kan slå mot den privata konsumtionen. 
Det i sin tur kan leda till en viss ökning av arbetslösheten.

– Men några drastiska effekter på samhälls- och privatekonomin tror 
jag inte på, säger Flam.

Riksbanken har under lång tid överskattat inflationen. Enligt Harry 
Flam beror det på att Riksbanken sysslar med ”önsketänkande”. Det är 
inget fel på prognosmodellerna som bankens tjänstemän använder sig 
av. Felet ligger i de bedömningar som görs i efterhand och som alltid 
drar åt samma håll: att stigande inflation väntar runt hörnet.



– Prognosmodellerna ger bättre prognoser än de prognoser som 
Riksbanken publicerar i sin stabilitetsrapport och i räntebesluten, säger 
Harry Flam.

Riksbanken vill inte kommentera kritiken.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se

Fakta.

Finansinspektionens kommande amorteringskrav:

Alla nya lån ska amorteras med minst 2 procent av lånesumman till 
dess att skulden motsvarar högst 70 procent av bostadens värde.

Efter 70-procentsnivån ska skulden amorteras med minst 1 procent per 
år tills den är nere på 50 procent av bostadens värde.

Dn “

DN 20 nov 2014: 

“Hälften har bolån kvar efter pensionen

Mer än hälften av de som fyllt 50 år räknar med att ha bolån när de 
slutar arbeta. Ungefär lika många tror att de kommer att dryga ut 
pensionen med sparpengar.

De flesta, 67 procent, vill helst bo kvar i sin nuvarande bostad. Men en 
tredjedel av de tillfrågade är beredda att byta bostad för att få mer 
pengar att röra sig med.

Det visar en undersökning som Nordea har låtit TNS Gallup göra 
bland personer i åldrarna 50 till 80 år.

Dn
0 i nettosparande

Sparandet i finansiella tillgångar, främst fonder och försäkringar, var 
under tredje kvartalet 49 miljarder kronor. Samtidigt var låneökningen 
lika stor, enligt SCB.

Tt “
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DN 21 nov 2014:

“Äventyr i en gråzon

Det blåser höststorm på Brunkebergstorg i Stockholm. I takt med att 
Riksbanken sänkt styrräntan har kritiken mot direktionen tilltagit. Inte 
för att beslutet att införa nollränta var fel, tvärtom: för att den period 
av räntehöjningar som inleddes 2010 allt tydligare framstår som ett 
misslyckande.

Att vara efterklok är alltid lätt. Men kritiken rör inte främst beslut som 
tagits under osäkerhet.

I veckan har ekonomiprofessorn Harry Flam gått hårt åt Riksbanken 
och chefen Stefan Ingves. Varje gång tillfälle ges hävdar Ingves att 
krafttag krävs mot svenskarnas skulder. Men i ett uppmärksammat 
inlägg på bloggen Ekonomistas noterar Flam att Riksbanken inte 
förrän stabilitetsrådet höll möte förra veckan presterade ett skriftligt 
svar på frågan: varför?

Argumenten som till sist lades fram är missvisande och tendentiösa, 
skriver professorn. Viktiga fakta, som att skuldsättningen har varit 
oförändrad sedan 2010, undertrycks och uppenbara risker med att 
fördyra lånen nämns inte.

I samma inlägg visar Harry Flam att Riksbankens inflationsprognoser 
har haft en generande låg träffsäkerhet. Bankerna, 
Konjunkturinstitutet, finansdepartementet och arbetsmarknadens parter 
har alla varit bättre på att förutspå den exceptionellt låga inflation som 
nu bidrar till att skapa osäkerhet i svensk ekonomi.

Någon brist på kompetens lider Riksbanken knappast av. Snarare beror 
prognosmissarna på en vilja att jämka ihop siffrorna med egna motiv. 
Sammantaget visar bilden att analyserna och slutsatserna är 
”tillrättalagda för att stödja en viss uppfattning”, skriver Flam. 
Misstagen handlar alltså om dogmer, inte otur.

Övertygelsen som Harry Flam menar har genomsyrat bankens 
bedömningar är att en låg styrränta ökar riskerna med hushållens 
skulder. Även om det innebär att inflationsmålet sumpas ska räntan 
därför upp.

Om den filosofin är visserligen inte Riksbanken ensam, men 
direktionens tvärsäkra tro på sin tes har gjort svensk ekonomi till ett 
extremfall. En av cheferna har kallat räntepolitiken för ett experiment. 
Sett till bankens demokratiska mandat har det skett i en gråzon.

I går uppmärksammade den internationella affärstidningen Financial 
Times detta test i ett långt reportage. Det beskrivs som ett 
avskräckande exempel. Höjningarna av styrräntan kom för fort efter 
finanskrisens första fas, vilket även vicechefen Cecilia Skingsley 
medger i artikeln. Att svensk ekonomi tuffat på bra ändå har varit för 
väl.

Erfarenheterna borde stämma till eftertanke inom Riksbanken, men 
även regeringen och riksdagen behöver förstå att de frågetecken som 
hänger i luften efter det misslyckade ränteäventyret angår dem.

Under valrörelsen talade Magdalena Andersson (S) om behovet att få 
till stånd en översyn av Riksbankens uppdrag. Miljöpartiets Per 
Bolund profilerade sig i sin tur som engagerad mot skuldsättningen.



Nu delar duon departement, men sedan Andersson blev finansminister 
och Bolund fick jobbet som finansmarknadsminister har de hållit låg 
profil. När nyheten kom att Finansinspektionen ska införa strängare 
amorteringskrav satt det ansvariga statsrådet Bolund bekvämt i 
baksätet.

Några handfasta besked har inte kommit, vare sig om hur regeringen 
ser på problemen inom penningpolitiken eller skuldsättningen.

Att finansminister Magdalena Andersson har rekryterat den tidigare 
vice riksbankschefen Karolina Ekholm ger henne dock möjligheter. 
Ekholm har inte tillhört jasägarna i direktionen. S och MP borde 
använda hennes kompetens för att få styrsel på penningpolitiken.

Både statsminister Stefan Löfven och Magdalena Andersson har sagt 
att målet med en genomgång ska vara lägre arbetslöshet. Vore ett nytt 
mål för Riksbanken till någon nytta? Nja. Snarare än att ändra 
uppdraget borde syftet med en översyn vara att klarlägga vilket 
mandat som faktiskt finns i dag.

En bonus vore om riksdagen kunde få till stånd en oberoende 
expertgranskning av räntepolitiken. Anders Borgs uppfinning 
Finanspolitiska rådet borde komma väl till pass.

Alliansens andra påfund, Finansiella stabilitetsrådet, borde regeringen 
sedan bygga vidare på. Vilket är egentligen problemet med skulderna 
och bostadspriserna? Det behöver Magdalena Andersson och Per 
Bolund ge ett bra svar på.
Dn 21/11 2014 “

DN 21 nov 2014: 
“Åkessons sjukpenning ska granskas

SD-ledaren Jimmie Åkesson får behålla sitt partiledararvode på 
40 000 kronor i månaden under sin sjukskrivning. Dessutom har 
han begärt vanlig sjukersättning. Men nu kan Försäkringskassan 
göra avdrag på Åkessons sjukpenning.

Sedan den 28 oktober har Försäkringskassan ansvaret för Åkessons 
sjukskrivning för utbrändhetssymtom. Sjukskrivningen gäller till och 
med den 30 november, men kan förlängas.

I november ska Åkesson få en sjukpenning på 21 270 kronor. 
Riksdagen fyller på med ett tillägg på drygt 31 500 kronor. Dessutom 
har Sverigedemokraterna bestämt sig för att under sjukskrivningen 
fortsätta att betala ut partiledararvodet på 39 650 kronor i månaden.

Enligt SD:s personalchef Martin Kirchberg kan arvodet betalas utan att 
Försäkringskassan gör avdrag på sjukpenningen.

– Det är inget konstigt att man får pengar från olika håll. Reglerna är 
utformade efter normalfallet och det här är kanske inget normalfall, 
säger han.

Men Försäkringskassans expert ställer sig frågande till SD:s slutsats.

– Får han behålla hela arvodet så kan han inte behålla hela sin 
sjukpenning, säger Marie Jalkebo, verksamhetsutvecklare på 
Försäkringskassan.

Det kan nu komma att ske ett avdrag på Åkessons sjukpenning på 
grund av partiledararvodet.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 22 nov 2014:

“Ingen demokrati utan kapitalism

Väst är en institutionaliserad värdegemenskap som omfattar 
mänskliga rättigheter, maktdelning och rättsstat. Demokratin och 
kapitalismen är två sidor av samma mynt.

Vad menar vi egentligen när vi talar om Väst? Om Västerlandet? Om 
den del av världen som inte är Kina, Ryssland eller förhoppningsfulla 
tröskelländer, inte muslimska stater, Boko Haram eller IS?

Svaret är lätt. Rent geografiskt (eller bättre: geopolitiskt) talar vi då om 
Europa, den engelskspråkiga, huvudsakligen vita världen, Japan och 
Israel. Och för att förena denna åt alla håll spretande och stretande 
geografi måste vi bli ännu tydligare – med Väst menar vi en 
institutionaliserad värdegemenskap. En både normativ och 
missionerande som omfattar mänskliga fri- och rättigheter, världslig 
maktdelning, en rättsstat byggd på lag, representativ demokrati och 
marknadsekonomi.

Har jag glömt något? Kanske. Men i stort stämmer det nog.

Allt detta har vi åtminstone i princip i Väst. Men det finns ingen 
annanstans i vår värld, ofta nog inte ens som princip. Vid sidan av 
klyftan mellan fattig och rik är just denna klyfta mänsklighetens 
förmodligen viktigaste. Dessutom är Väst den enda existerande 
samhällsordning som inte bygger på det givna eller medfödda, alltså 
blodsband och rötter, utan på det vi kan förvärva och kvalificera oss 
för: det vill säga demokratin.

Till skillnad från historiska mänskliga gemenskaper som bygger på 
just blod eller rötter – som stam- eller klansamhället eller den strikta 
nationalstaten – är demokratin gränslös. Den är universell. Det vill 
säga inte ett exklusivt privilegium, inte ödesbunden, i stället 
kosmopolitisk och oändligt tänjbar. I praktiken är demokratin den enda 
möjliga samlevnadsform som i dag kan ta hand om ett mycket stort 
antal människor, åtminstone för ett samhälle som inte ytterst vilar på 
tvång och våld.

Men här uppstår samtidigt en märklig paradox.

Ty det demokratiska massamhällets allra minsta enhet är den enskilde 
individen.

Det kan därför se ut som om det västerländska samhället vore 
bräckligt. Klichén besitter en hård kärna av sanning: demokratin måste 
verkligen erövras varje dag, medan min onkel förblir min onkel och 
fosterjorden fosterjord i all evighet, även om jag skulle förlora båda.

Sannolikt är fler människor redo att försvara blodsband eller dö för 
fosterlandet än att stiga upp på barrikaderna för demokratin. Den tyske 
filosofen Jürgen Habermas har försökt lansera ”författningspatriotism”  
som demokratins emotionella kitt, men, gissar jag, tämligen förgäves 
också i ett så postmodernistiskt västerländskt samhälle som Tyskland.

Människan i Väst är ensam; på gott och ont. Hon är inte längre 
organisk del av en ofta bokstavligen naturlig gemenskap utan just en 
individ av ett slag som inte kan existera i en klan eller diktatur. Fast 
utan denna emancipation till ensamhet finns ingen frihet; den som 



tvivlar, behöver bara fråga den svenska invandrare som utsatts för så 
kallat hedersvåld.

Men inget samhälle kan byggas på människor som är som isolerade 
öar. Den ensamma, suveräna individen måste finna en ny gemenskap 
än den hon stigit ur. Till samhällsvarelse blir hon först genom 
personligt ansvar och framför valurnan där principen ”en man, en röst”  
gäller. Detta individuella ansvar som samhällelig kategori är också det 
något unikt för Väst; bara här är vi alla lika inför lagen eller valurnan 
och ansvariga för det allmännas bästa. Och det är just detta som gör 
individen till medborgare; till en citoyen som franska revolutionen 
lärde oss.

Också medborgare finns bara i Västerlandet. Dagens kineser är under- 
såtar. IS-kalifatets anhängare är ”bröder” och ”systrar” medan 
kommunismens anhängare – i bästa fall – var ”kamrater”. Redan ett 
sådant tilltal avslöjar att vi inte har med demokratiska samhällen att 
göra.

Alltför ofta glömmer vi bort att det västerländska samhällets grundval 
är kapitalism. Förvirringen härvidlag är stor: ibland framställs 
demokrati och kapitalism till och med som oförenliga. Kapitalism 
förkortas då slarvigt till att betyda utsugning, profit, övervinster samt 
en hel del annat dess kritiker inte tycker om.

Men det finns ingen demokrati utan kapitalism; i alla fall inte om 
kapitalism får betyda privat äganderätt och konkurrens. Demokrati och 
kapitalism är helt enkelt två sidor av samma mynt. På samma sätt är 
motsatsen till kapitalismens marknad, den socialistiska 
planhushållningen, ingenting annat än diktaturens baksida.

Allt detta visste några filosofer och statsvetare (Bertrand Russell, Max 
Weber) och ännu fler ekonomer (Ludwig von Mises, Friedrich Hayek 
eller Joseph Schumpeter) redan i ett tidigt skede av bolsjevikernas 
stora sociala experiment som i förskräckande omfattning empiriskt 
skulle bekräfta vad som på teoretikernas kammare enbart fanns på 
papper.

Ett slags begränsad kapitalism utan demokrati är dock under begränsad 
tid möjlig. Kina är ett exempel. Men Kina är ett samhälle som i ett 
historiskt perspektiv befinner sig under transport, i transit från blod 
och rötter över kommunism till vad som kan visa sig bli blod och 
rötter igen. Ty om Kina kan reformeras till demokrati är ytterst 
tveksamt. Västerlandets demokrati tog så där tvåhundra år på sig att 
växa fram, en kanske unik legering av den engelska industriella 
revolutionen och de amerikanska och franska som handlade mer om 
människans immateriella sfär.

Om detta verkligen låter sig upprepas?

Richard Swartz  Richard.Swartz@Chello.At är journalist, författare 
och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. “
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DN 22 nov 2014:
“AP-fonderna investerar i 
kärnvapenindustrin

De statliga AP-fonderna har flera innehav i bolag med kopplingar 
till kärnvapenindustrin, enligt en ny rapport.

– Deras policy lämnar mycket övrigt att önska, säger Josefin 
Lind på Svenska Läkare mot kärnvapen.

Det är organisationen Svenska läkare mot kärnvapen som granskat 
svenska kapitalförvaltare, däribland fem statliga AP-fonders innehav i 
kärnvapenbolag.

Flest innehav med kopplingar till kärnvapen har Tredje AP-fonden 
med 15 stycken. Största innehavet är det amerikanska bolaget Boeing 
där värdet var motsvarande cirka 187 miljoner kronor när fonden den 
30 juni senaste offentliggjorde sina innehav. Bolaget arbetar bland 
annat med flygkontroll, testar vapensystem och säkerhetskoder för det 
amerikanska försvaret.

Andra AP-fonden har näst flest innehav med 14 bolag.

– Det är naturligtvis beklagligt att deras policy är så svag att den 
tillåter så här många innehav, säger Josefin Lind, informationsansvarig 
på Svenska Läkare mot kärnvapen.

Det finns ett gemensamt etikråd för 1– 4-AP-fonden. 
Rapportförfattarna menar att trots att Etikrådet har en policy mot 
investeringar i kärnvapenbolag så finns det undantag.

Det handlar om bolag som arbetar med underhåll och uppdateringar av 
vapensystem i de länder som enligt icke-spridningsavtalet har rätt att 
inneha kärnvapen. Det rör USA, Ryssland, Frankrike, Kina och 
Storbritannien.

Rapportförfattarna menar att slutsatsen att icke-spridningsavtalet 
accepterar program för uppgraderingar är kontroversiell.

– Den tolkningen har vi inte sett hos någon annan svensk 
kapitalförvaltare. De skulle kunna göra mycket bättre med våra 
pensionspengar, menar Josefin Lind.

AP-fonderna tillbakavisar kritiken. John Howchin, generalsekreterare 
för Etikrådet, hänvisar till ett ställningstagande som rådet gjorde för 
fyra år sedan.

”I och med att Sverige har undertecknat och ratificerat fördraget om 
icke-spridning, bedömer Etikrådet den typ av verksamhet som bolagen 
bedriver vara inom ramen för vad fördraget tillåter.”, menar rådet.

John Howchin konstaterar att AP-fonderna fått kritik flera gånger i 
frågan men någon förändring är inte på gång.

– Det är ett omfattande arbete som ligger till grund till vårt nuvarande 
ställningstagande och då det inte har skett några förändringar i 
sakfrågan från vårt perspektiv, har vi i nuläget inga planer på att 
genomföra en liknande process, menar han.

På Sjunde AP-fonden ska kärnvapenbolag vara svartlistade. I deras två 
innehav menar fonden att det saknas grund för uteslutning. I ett fall är 
uppgifterna om koppling till kärnvapenindustrin gamla och i det andra 
har det inte gått att verifiera, menar Johan Florén, chef kommunikation 
och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden,

– Skulle det komma ny information kan bedömningarna naturligtvis 
omprövas, men Svenska Läkare mot kärnvapen hade inte någon sådan, 
säger han.



Bland de privata har 12 svenska förvaltare innehav kopplade till 
kärnvapenbolag. Josefin Lind menar dock att det skett en förändring på 
synen på de här investeringarna.

– Det är kul att se att storbankerna har tagit fram policy eller är på väg 
att göra det, säger hon.

Svenska Läkare mot kärnvapen har samarbetat med den holländska 
fredsorganisationen Pax som nyligen presenterade sin årliga rapport 
om banker som investerar i kärnvapenbolag. Där hamnar Nordea, 
Swedbank och SEB på listan över bolag som Pax menar har bättrat sig 
i frågan.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Fakta. AP-fonderna
Förvaltar svenskarnas pensionspengar

Första till Fjärde AP-fonden ska fungera som buffertfonder och täcka 
upp när inbetalningarna i systemet inte räcker till. De ska också bidra 
till pensionssystemets finansiering. Fonderna investerar främst i aktier, 
räntepapper och fastigheter i Sverige och utomlands.

Sjunde AP-fonden förvaltar pengarna för de svenskar som inte gör 
något eget val i premiepensionssystemet. Fonden investerar i aktier 
och räntepapper. Den största delen är placerad i utländska bolag. “

DN 22 nov 2014:
“Finansutskottet måste ta sitt ansvar för 
penningpolitiken

Var finns politikerna i debatten om Riksbanken? Riksdagens 
finansutskott ska stå för kontrollen, men har hittills kommit 
undan sitt ansvar.

Analys
En alltmer vildsint debatt rasar om Riksbanken, främst mellan förre 
vice riksbankschefen Lars E O Svensson och hans 
meningsmotståndare. Den internationella uppmärksamheten ökar, 
senast genom en stort uppslagen artikel i  tidningen Financial Times.

Argumenten är vid det här laget väl kända. I korthet anser Svensson att 
Riksbanken medvetet har avvikit från inflationsmålet och därmed 
orsakat onödig arbetslöshet. Från andra hållet hävdas att kritiken är 
överdriven och att penningpolitiken i stort sett har följt målet.

Men vad som lätt kommer i  skymundan är det politiska ansvaret. 
Detta ligger varken hos Riksbanken eller regeringen, utan hos 
riksdagen och dess finansutskott som hittills inte har gjort mycket 
väsen av sig.
En oberoende utvärdering av Riksbanken pågår visserligen, på 
finansutskottets initiativ. Det är ett uppdrag som i somras gavs åt 
amerikanske ekonomiprofessorn Marvin Goodfriend och Mervyn 
King, tidigare chefen för Bank of England.
Dessa två – Marvin & Mervyn – ska undersöka om räntenivåerna har 
varit väl avvägda och penningpolitiken har uppnått sitt mål.
Dit hör också att analysera och bedöma Riksbankens beslut att väga in 
riskerna med den höga skuldsättningen hos hushållen. I  uppdraget 
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ingår även att granska utformningen av inflationsmålet, den flexibla 
inflationsmålspolitiken och Riksbankens inflationsprognoser under 
utvärderingsperioden.
Man kan se fram emot ett intressant resultat, särskilt som det kan 
bygga på kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet 
hos Marvin Goodfriend och Mervyn King. Men det dröjer till slutet av 
2015 innan detta ska presenteras och den pågående debatten får nytt 
bränsle.
Frågan blir dock vilka slutsatser som finansutskottet då förmår att dra. 
Hittills har det inte kommit mycket därifrån, efter de två oberoende 
utvärderingar som tidigare gjorts. Sedan valet har utskottet delvis en 
ny besättning, med Fredrik Olofsson (S) som ordförande efter Anna 
Kinberg Batra (M).
Men kvaliteten behöver för den skull inte ha höjts. Den öppna 
utfrågning med riksbankschefen Stefan Ingves och vice 
riksbankschefen Per Jansson i finansutskottets regi som ägde rum i 
tisdags var en lam tillställning, sett till ledamöternas insatser. Deras 
oförmåga att formulera relevanta och inträngande frågor räckte, helt 
enkelt, inte till.
Politikerna tycks sedan länge ha svårt att definiera sin roll gentemot 
Riksbankens penningpolitik. De ska inte lägga sig i besluten, men 
däremot följa upp dem och kunna ställa ledningen till svars. Men där 
brister det, vilket betyder att kontrollen är – och har varit – svag.
Riksbanken har gjort misstag och ska inte gå fri från kritik. Men det 
behövs ett politiskt ställningstagande till anklagelsen om att man har 
åsidosatt inflationsmålet i strid mot riksbankslagen, vilket Lars E O 
Svensson hävdar. Det är finansutskottets ansvar och ingen annans.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

DN 23 nov 2014:

“MP kan backa om högre bensinskatt

Höjda bensinskatter har under många år varit en profilfråga för 
Miljöpartiet. Nu är tunga miljöpartister beredda att ompröva den 
linjen.

– Vi har diskuterat frågan i partistyrelsen efter valet, säger 
Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen.

Valet i september var det tredje i rad där Miljöpartiet gjorde sämre 
ifrån sig än väntat. Miljöpartister som hoppats på över 10 procent fick 
en rejäl kalldusch när de gröna backade och inte fick mer än 6,8 
procent av rösterna.

Redan i valanalysen 2006 konstaterades att MP främst lockar väljare i 
storstäder och universitetsorter. I övriga landet har partiet det betydligt 
svårare. Den utvecklingen har förstärkts de senaste två valen. En fråga 
som stöter bort breda väljargrupper är Miljöpartiets förslag om att 
ytterligare höja koldioxidskatten, vilket gör det dyrare att köra bil.

Nu överväger partiet en omprövning av bensinskattefrågan.

– Vi har börjat diskutera den frågan i partistyrelsen efter valet, när vi 
funderar på varför det gick som det gick, säger Karin Svensson Smith, 
klimatansvarig i partistyrelsen och ordförande i riksdagens trafik
utskott.

Hon förordar själv att skatten på koldioxid ligger still framöver.
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– Jag tycker nog att det är bättre att ligga som det ligger nu och i stället 
göra bilanvändningen dyrare i städerna, säger hon.

Även Magnus Johansson, tungt MP-kommunalråd i Eskilstuna, menar 
att partiet nått vägs ände när det gäller skattehöjningar på koldioxid.

– Man behöver absolut inte höja bensinskatten mer. Den är på en bra 
nivå nu. Den finns där och den är högre än i de flesta länder i världen, 
säger han.

Magnus Johansson, som hade en central position i partiledningen 
under de förra språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, vill i 
stället att Miljöpartiet satsar på att ge människor alternativ till att köra 
bensin- eller dieseldrivna bilar. Han nämner bättre kollektivtrafik och 
ett skattesystem som stimulerar en modernisering av bilparken.

En omsvängning i bensinskattefrågan kan vändas till en fördel för 
partiet, menar Magnus Johansson, och jämför med när MP ändrade sig 
i EU-frågan, som han själv var med om att driva igenom.

– Miljöpartiet skulle kunna ta initiativet och säga att vi inte behöver 
höja bensinskatten mer i Sverige. Precis som vi kommunicerade att vi 
inte behöver lämna EU. Då får du ett momentum att tala om vad som 
behöver göras i stället.

Karin Svensson Smith tycker att Miljöpartiet måste anpassa sin trafik- 
och klimatpolitik efter de skillnader som finns mellan stad och 
landsbygd.

– Klimatpolitiken måste delas in i två olika handlingsplaner, eftersom 
förutsättningarna och problemen är så olika. I städerna kan man bygga 
ut kollektivtrafik och cykelvägar och ha en bra, levande stad där 
människor kommer fram på ett bra sätt utan att använda bil så mycket, 
säger hon.

Med bättre kollektivtrafik, ett gynnande av bilpooler och fler cykel
vägar kan samhället motivera åtgärder som att antalet p-platser 
minskas, att p-avgifter och trängselskatter höjs i städerna, anser Karin 
Svensson Smith.

Den politiken är däremot omöjlig att driva på landsbygden.

– Där är frågeställningen snarare hur vi får något annat än bensin och 
diesel att använda i bilen. Att tänka sig att leva utan egen bil är i de 
flesta landsbygdsområden en orimlighet. Vi har litegrann duckat för 
den frågan, säger Karin Svensson Smith.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se

Fakta.
Koldioxidskatten infördes 1991 och har höjts flera gånger sedan dess 
av både S-ledda och M-ledda regeringar. Att höja skatten på bensin 
och diesel har varit en av grunderna i Miljöpartiets politik. Skatten är 
en del av så kallad skatteväxling, där inkomster från miljöförstörande 
bränslen ska gå till att exempelvis främja miljövänliga fordon.

Miljöpartiet gick till val på att höja koldioxidskatten med 70 öre per 
liter bensin. “
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DN 23 nov 2014:
“ Karin Bojs: Kulturen i bankerna gör de 
anställda till tjuvar

Branschvärderingar som lägger fokus på pengar och materiell 
status gör att bankanställda i högre grad är benägna att begå brott 
– ett beteende som förstärks när de påminns om sin yrkesroll, 
visar ny forskning.

Prylar och pengar – när sådana materiella värden får genomsyra en 
företagskultur, ökar risken att de anställda blir kriminella. Och detta är 
just vad som sker inom bankvärlden, visar ny forskning.

Forskare som studerar ekonomiska frågeställningar brukar sällan 
publicera sig i de topprankade naturvetenskapliga tidskrifter som jag 
bevakar. Men ett undantag är Eric Fehr och hans kolleger på 
universitetet i Zürich i Schweiz. I studie efter studie har de ställt 
ekonomers tidigare föreställningar på ända och blottställt nya insikter 
om individers psyke och det ekonomiska systemets mekanismer. Till 
grund för deras slutsatser ligger alltid grundliga experiment, där 
människor har utsatts för olika test.

I veckans nummer av tidskriften Nature har de slagit till igen.

Denna gång har Zürichekonomerna studerat en grupp bankanställda 
och deras benägenhet att fuska för att tillskansa sig pengar.

Det finns en mycket seriös bakgrund till denna studie. Kriminellt 
beteende hos de egna anställda är bankernas värsta hotbild.

Titt som tätt kommer skandalerna. Bara de senaste två åren 
rapporterade medier om två stora kriminalfall i Sverige: Den första var 
en spelberoende kontorschef på Handelsbanken på Lidingö som 
upprättade ett antal falska lån på sammanlagt 105 miljoner. Den andra 
var en tjänsteman på Swedbank som lurade 86 kunder i Danderyd och 
Lidingö på sammanlagt tolv miljoner.

De värsta fallen på internationell nivå handlar om mångfalt större 
belopp.

Dessa svindlerier undergräver allmänhetens förtroende för bankerna – 
från en nivå som redan är oroväckande låg, enligt flera under
sökningar. Det är synnerligen allvarligt, eftersom pålitliga banker och 
finansinstitut är ett fundament för att samhället ska fungera.

Experimenten i Naturestudien var lika enkla som genialiska. 128 
anställda på en stor internationell bank fick kasta krona och klave med 
ett mynt. För ett av utfallen fick de tjugo dollar styck. Med tillräckligt 
bra resultat kunde de få ihop motsvarande ett par tusen kronor.

När kontrollpersoner – studenter och anställda i andra sektorer än 
bankvärlden – kastade mynten, rapporterade de i genomsnitt femtio 
procent på ena sidan och femtio på den andra. Precis som slumpen 
säger att det ska bli.

Men de bankanställda rapporterade märkligt nog om mycket mer tur 
än kontrollpersonerna. Deras resultat var helt enkelt lite för bra för att 
vara sanna. Siffrorna tyder på att drygt var fjärde bankanställd person 
ljög och överdrev antalet utslag som gav belöning.



Särskilt tydligt blev banktjänstemännens bedrägliga beteende när de 
just hade blivit påminda om sin yrkesidentitet, genom ett särskilt 
frågeformulär som de fick fylla i.

Forskarna testade flera möjliga hypoteser. Var det konkurrensen som 
gjorde människor mer benägna att fuska? Nej, när experimentet 
ändrades lite för att mäta tävlingsinstinkt och konkurrens, syntes ingen 
sådan tendens.

Kunde banktjänstemännens fuskande förklaras med att de utgick från 
att andra deltagare också fuskade? Nej, forskarna testade den 
möjligheten, men såg inget sådant samband.

Den enda förklaringsmodell som verkligen stämde med forskarnas 
experiment var materialistiska värderingar som florerade på bankerna. 
Alltså värderingar som lägger mycket fokus på pengar och materiell 
status. Deltagare som ansåg att social framgång framför allt mäts i 
pengar, var mer benägna att fuska. Och när deltagarna blev påminda 
om sin identitet som bankanställda, blev de mer ohederliga.

Forskarna bakom Natureartikeln efterlyser nu en sanering av hela 
bankväsendet. De vill se förändrade normer, och de vill att anställda 
får träna mer på etik och moral. Kanske behövs rentav en särskild ed 
för nyanställda, i likhet med Hippokrates läkared.

Då kanske allmänhetens förtroende för bankerna skulle öka.

Karin Bojs vetenskap@dn.se “

DN 23 nov 2014:

“ Maria Crofts: Många oroar sig i onödan 
över amorteringskrav

De nya amorteringskraven har gjort att många funderar på vad 
som händer när de införs. Särskilt som Finansinspektionen talar 
om prisfall. Men många oroar sig helt i onödan.

För snart två veckor sedan lade Finansinspektionen, FI, fram 
huvuddragen för hur ett amorteringskrav kommer att se ut. I korthet 
handlar det om att låntagarna ska amortera två procent per år tills lånet 
är nere i 70 procent av inköpspriset, och sedan en procent om året ned 
till 50 procents belåning.

Jag märker att många som har villor och bostadsrätter oroar sig för att 
priserna på deras bostäder ska sjunka dramatiskt på grund av 
amorteringskraven. Det finns förstås ingen som kan säga med hundra 
procents säkert vad som ska hända i framtiden och därför går det inte 
helt att avfärda farhågorna. Men det är osannolikt att enbart 
amorteringskravet skulle leda till ett stort prisfall.

Bostadspriserna påverkas till stor del av efterfrågan och i storstads- 
och tillväxtregionerna där bostäderna är dyrast är det också störst brist 
på bostäder. Dessutom är det i allmänhet lättare att få arbete i de här 
områdena än i glesbygd och mindre städer.

Det som påverkar bostadspriserna allra mest är tillgången på arbete. 
Om arbetslösheten stiger kraftigt sjunker efterfrågan. Detta eftersom 
det inte finns tillräckligt många som kan köpa en bostad även om de är 
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i stort behov av någonstans att bo. Då kan det bli fråga om stora 
prisfall.

Det är också viktigt att komma ihåg att många måste amortera redan 
nu eftersom bankerna kräver det. Av dem som har tagit nya lån i år är 
det hela 80 procent som amorterar. Det kan visserligen bli fråga om en 
större summa framöver, men skillnaden blir inte så stor som man kan 
tro.

Finansinspektionen har ett resonemang som går ut på att 
amorteringskravet kan leda till ett prisfall på fem procent på kortare 
eller längre sikt. Men resonemanget bygger på flera antaganden och 
även om de är väl underbyggda finns det inga garantier för att de blir 
verklighet.

FI räknar till exempel med att efterfrågan på bostäder ska sjunka även 
bland dem som egentligen har råd att betala lika mycket som i dag, 
även om de måste amortera mer. I prisfallsscenariot ingår också att 
efterfrågan på småhus och bostadsrätter sjunker på grund av att det 
blir lättare att hyra en bostad.

Om det sistnämnda slår in skulle det vara väldigt positivt för dem som 
inte att klarar att köpa en bostad med de regler vi har nu. Men, tyvärr 
får jag väl säga, känns ett överskott på hyresbostäder i  storstäderna 
väldigt långt borta.

Maria Crofts   maria.crofts@dn.se Maria Crofts är privatekonomisk 
krönikör. “

DN 25 nov 2014: 

“ Rädda samtalsklimatet

Bråket om brytpunkten nådde ingen slutpunkt. Högsta 
förvaltningsdomstolen dröjde med sitt besked, men berättade i går att 
den egentligen aldrig rörde vid den heta potatis som förra hösten 
vållade strid i riksdagen.

Domen blev ett ickebesked i sakfrågan, som handlar om hur den 
dåvarande oppositionen – de rödgröna och Sverigedemokraterna – i 
fjol satte stopp för en av alliansens skattesänkningar.

Att ändra i en budget som redan lagts fast var kontroversiellt. I lagen 
står det tydligt att riksdagen ska bestämma ramarna för statens 
ekonomi i ett enda beslut.

På riksdagsjuristernas inrådan hindrade därför talmannen ledamöterna 
från att rösta om förslaget. Även om han i ett senare skede rundades av 
partierna var det en sensationell händelse.

Lika spektakulärt hade det varit för domstolen att underkänna 
oppositionens tilltag. Gårdagens besked innebär i stället att frågan 
skjuts på framtiden. Om ett år eller två kan ett nytt mål leta sig upp i 
högsta instans och tvinga fram en lagprövning.

Det vore dock olyckligt om frågan behövde avgöras av juristerna. 
Sverige har ingen författningsdomstol i traditionell bemärkelse, i 
stället betonar vår grundlag att ledamöterna i riksdagen är folkets 
främsta företrädare.
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Att de är friare än politikerna i många andra länder innebär samtidigt 
att det behövs ömsesidighet och en gemensam idé om riksdagens 
arbetssätt. Partierna har i stället lagat efter läge, utan att tänka på 
långsiktiga konsekvenser.

I sin vårrapport uttryckte Finanspolitiska rådet oro över att ”den breda 
politiska samsynen på riksdagens budgetprocess har minskat”. 
Partierna måste återupprätta den så snabbt som möjligt, konstaterades 
det.

Gårdagens ickebesked från domstolen får inte bli en ursäkt att vänta. 
Att Socialdemokraterna fortsätter att rycka på axlarna åt klyftan som 
uppstått i riksdagen är destruktivt.

Statsminister Stefan Löfven har dock mer akuta budgetfrågor på sitt 
bord. Det är stämningen på Sverigedemokraternas kansli som avgör 
om han överlever nästa veckas omröstning om statsbudgeten. SD-
röster på alliansen betyder att Löfvens ekonomiska politik brinner 
inne. Om det händer avgår han, lyder beskedet.

Till DN sa företrädare för Sverigedemokraterna att deras beslut 
kommer att hållas hemligt in i det sista. Det ger statsminister Löfven 
inte mycket till val annat än att styra blint mot stupet.

Oavsett hur den går behöver dock budgetomröstningen sätta punkt för 
valrörelsen och valdebattens retorik.

I flera sakpolitiska frågor finns förutsättningar för alliansen och Stefan 
Löfven att åstadkomma någonting tillsammans. Allt är inte omöjligt, 

även om det finns besvärliga partipolitiska hinder.

På energiområdet är det Miljöpartiet som sätter käppar i hjulet. Åsa 
Romson (MP) har fått det att låta som att regeringens politik innebär 
snabb stängning av kärnkraften, men när hon och hennes 
regeringskamrater i september presenterade en överenskommelse lät 
formuleringarna misstänkt lika alliansens uppgörelse.

Poängen var att kraftverken skulle bära ”en större andel av sina 
samhällsekonomiska kostnader”, som det hette i dokumentet. Hur 
många reaktorer Sverige har om några år bestäms alltså av lönsamhet 
och säkerhet, inte av ministrarna.

Någon illgrön triumf rörde det sig aldrig om. Här finns snarare 
blocköverskridande beröringspunkter, och energiminister Ibrahim 
Baylan (S) verkar helt uppriktig i sin önskan om en särskild 
parlamentarisk kommission för långsiktig energipolitik. I förra veckan 
klargjorde han några av punkterna på dagordningen.

Skolan är det andra viktiga området där skillnaderna i grundsynen 
mellan Socialdemokraterna och alliansen i praktiken har krympt 
radikalt utan att det har märkts på konfliktnivån.

Att fortsätta söka strid är usel skolpolitik. Någonstans måste partierna 
lägga grunden för ett snäpp mer konstruktivt klimat i riksdagen.

Dn 25/11 2014 “



DN 25 nov 2014: 

“ Skattebråket fortsätter – ny prövning 
väntar

Det blir en ny juridisk prövning av riksdagsbråket om gränsen 
för statlig inkomstskatt. Skattebetalarnas förening ska driva saken 
vidare efter Högsta förvaltningsdomstolens dom i går. Men 
beskedet om nästan en miljon svenskar får sänkt skatt dröjer 
minst till 2016.

– Så länge det finns en möjlighet att bringa klarhet i frågan vill vi bidra 
till det, säger Joacim Olsson, vd för organisationen Skattebetalarna, 
som backat upp en privatperson som överklagat riksdagsbeslutet från 
förra året.

Då beslutade en majoritet med de rödgröna och Sverigedemokraterna 
att köra över den dåvarande borgerliga regeringen. I efterhand 
stoppades en skattesänkning för månadslöner över 36 000 kronor som 
skulle ha kostat statskassan drygt tre miljarder kronor. 
Skattesänkningen skulle ha gett upp till 3 000 kronor mer i plånboken 
per år för drygt 900 000 löntagare.

Frågan hamnade till slut i riksdagens konstitutionsutskott där 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna körde över de dåvarande borgerliga 
regeringspartierna.

Turerna fortsatte utanför riksdagen. Skattebetalarnas förening, som 
lobbar för sänkt skatt, fick i gång en juridisk process sedan 
Skatterättsnämnden tagit upp ett överklagande av en privatperson.

Men det var fel av nämnden – som är en myndighet under 
finansdepartementet – att ta upp ärendet, slog juristerna i den högsta 
instansen för skattemål fast på måndagen.

– Den här frågan ska inte prövas över huvud taget i den här ordningen, 
säger Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu kan en ny juridisk process inledas först efter att slutliga skatten för 
inkomståret 2014 fastställts. Beslutet kan därefter överklagas till 
Kammarrätten och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen som i så 
fall får ta ställning även i sakfrågan. Därmed dröjer det minst till 2016 
innan frågan avgörs.

Finansminister Magdalena Andersson (S) ser beslutet som ett stöd för 
att oppositionspartierna stoppade den dåvarande regeringens förslag 
om att sänka brytpunkten för statlig skatt.

– Det finns en möjlighet att göra sådana här förändringar så länge de är 
i budgetförstärkande syfte, säger hon.

Moderaterna, det största oppositionspartiet, ser domstolens besked 
som en bekräftelse på att praxis kring budgetprocessen är försvagad.

– Vi anser att det är en ny praxis som gäller sedan förra hösten och 
tolkar det som att det är möjligt att bryta ut enskilda förslag ur 



budgeten, säger Jonas Jacobsson Gjörtler (M), ledamot i riksdagens 
finansutskott.

I den budget som nu ligger på riksdagens bord kommer inte 
allianspartierna att bryta ut några förslag.

Dramatiken kring omröstningen om budgeten i sin helhet den 3 
december kvarstår dock. SD har sagt att partiet kan tänka sig att rösta 
på alliansens gemensamma förslag och därmed utlösa en regeringskris.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se

Bakgrund.

I december 2013 rev S, MP och V med stöd av SD upp den del av den 
borgerliga budgeten som handlade om en höjning av brytpunkten för 
statlig inkomstskatt.

Agerandet bröt mot den ordning som gällt sedan de nya 
budgetreglerna fastställdes som en del av saneringen av statsfinanserna 
på 90-talet.

Den dåvarande oppositionen ansåg att en formulering i regelverket 
gav möjlighet att ändra delar av budgeten så länge de förstärkte stats
finanserna.

En juridisk prövning inleddes tidigare i år sedan en man överklagat 
ärendet till Skatterättsnämnden. I augusti slog nämnden fast att 
riksdagsbeslutet skulle gälla eftersom den stadgade ordningen inte i 
”väsentligt hänseende” åsidosatts. “

DN 26 nov 2014:

“ Budgeten ger inga enkla lösningar

Efter sin tidigare hårda kritik av att alliansen inte uppnått 
överskottsmålet får regeringspartierna trovärdighetsproblem när 
de själva inte gör det. Vill de byta mål borde de klargöra det.

Den nya regeringen lade fram sin budget för en månad sedan. Det blev 
en intensiv debatt i anslutning till det. Budgeten behandlas nu i 
riksdagen. Det finns därför skäl att nu mer eftertänksamt granska 
budgetförslaget.

Magdalena Anderssons start som finansminister med talet om ”den 
tomma ladan” var olycklig. Resonemanget är visserligen nedtonat i 
budgetpropositionen. Men den svartmålar ändå det ekonomiska läget. 
Det är onödigt. Det finns tillräckligt att vara oenig om när det gäller 
mål och medel i den ekonomiska politiken. Däremot finns det inga 
skäl att konstruera motsättningar när det gäller verklighetsbilden.

Den offentliga sektorn i Sverige har en stark balansräkning: en 
finansiell nettoförmögenhet (större finansiella tillgångar än skulder) på 
cirka 22 procent av BNP. Det finansiella sparandet (skillnaden mellan 
intäkter och utgifter) är svagt negativt: drygt 2 procent av BNP. Den 
nya regeringen har skarpt kritiserat den tidigare för detta underskott: 
”den lånade till skattesänkningar”. Det är märkligt, eftersom 
Socialdemokraterna i sina tidigare budgetmotioner landade i ungefär 
samma underskott som alliansregeringen.
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Man kan förstås diskutera de exakta avvägningarna. Lägre 
budgetunderskott hade inneburit högre arbetslöshet. Det är samma 
målkonflikt som den nya regeringen står inför. Därför vill den uppnå 
det gällande målet om 1 procents överskott i de offentliga finanserna 
först efter 2018. Bedömningen är att en snabbare finanspolitisk 
åtstramning skulle bromsa konjunkturuppgången alltför mycket. Det är 
en rimlig slutsats.

Men efter sin tidigare hårda kritik av att de borgerliga partierna inte 
uppnådde överskottsmålet, får regeringspartierna ett 
trovärdighetsproblem när de själva inte gör det. De flesta bedömare tar 
knappast överskottsmålet på allvar längre. Det skapar ett farligt läge 
där finanspolitiken riskerar att stå utan styråra. Det finns visserligen 
goda skäl att ersätta överskottsmålet med ett mindre ambitiöst mål om 
budgetbalans. Men om så ska ske, bör regeringen snarast skapa 
klarhet om detta.

Den nya regeringen föreslår betydande utgiftsökningar till bland 
annat skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, a-kassa och 
arbetsmarknadspolitik. Utgifterna föreslås öka med 25 miljarder 
kronor 2015 och ytterligare 10 miljarder 2016.

Flera skatter ska höjas för att finansiera de ökade utgifterna. Den 
största posten är slopad nedsättning av de sociala avgifterna för 
ungdomar. Det kan vara motiverat eftersom den tidigare 
skattesänkningen var en ineffektiv metod att öka sysselsättningen. 
Däremot är det olyckligt att höja den högsta marginalskatten på 
arbetsinkomster ytterligare (till cirka 60 procent) genom att trappa ner 
jobbskatteavdraget med inkomsten. Effekterna på drivkrafterna till 
arbete, utbildning och kompetensutveckling blir förmodligen så 

negativa att detta inte ger några ökade skatteintäkter.

Storleken på offentliga utgifter är en värderingsfråga. Jag kan tycka att 
de föreslagna utgiftsökningarna är rimliga. På sikt kräver en åldrande 
befolkning ytterligare utgiftshöjningar. Därtill kommer behovet att 
återställa ett fungerande försvar vilket kan kosta någonstans mellan 20 
och 40 miljarder kronor per år. Det aktualiserar frågan om fler 
skattehöjningar framöver. Enligt min mening är de lämpligaste 
kandidaterna att återinföra fastighetsskatten och en enhetlig moms.

Regeringens målformulering att Sverige 2020 ska ha Europas lägsta 
arbetslöshet är problematisk. Det är svårt att förstå varför vårt mål ska 
bero på hur arbetsmarknaden fungerar i andra länder.

Det är också farligt att formulera sysselsättningspolitikens mål i termer 
av arbetslöshet. Visserligen sägs att målet ska nås genom att fler 
arbetar och antalet arbetade timmar ökar. Men risken är stor att dessa 
preciseringar glöms bort så att fokus blir bara på arbetslösheten. Det 
ger drivkrafter att flytta arbetslösa ur statistiken genom 
förtidspensioneringar och utbildningssatsningar även om dessa inte 
förbättrar deltagarnas arbetsmarknadsutsikter.

Den nya regeringen har ett högt tonläge när det gäller att döma ut hur 
arbetsförmedling och arbetsmarknadsprogram har fungerat. Här vore 
mer ödmjukhet på sin plats. Också alliansregeringen inledde med 
liknande kritik och stora ambitioner att göra om 
arbetsmarknadspolitiken. Men arbetsmarknadspolitik är helt enkelt 
svår därför att den ska ”sopa upp” där annan politik misslyckats.



Om de arbetslösa får utföra ”nyttiga” uppgifter i olika program 
tränger det undan reguljär sysselsättning. Om de arbetslösa i stället får 
utföra ”onyttiga” uppgifter som i fas 3 (nu omdöpt till 
sysselsättningsfasen) av jobb- och utvecklingsgarantin hjälps de inte 
tillbaka till arbetsmarknaden. När nu fas 3 ska ersättas av extratjänster 
i välfärden med mer meningsfulla uppgifter, blir det 
undanträngningseffekter. Om några år lär det uppstå missnöje med det. 
Då kommer också detta program att först döpas om och sedan ersättas 
av något annat som inte heller fungerar. Det är 
arbetsmarknadspolitikens vanliga cykel.

Sammanfattningsvis lär den nya regeringen – även om den får igenom 
sin budget eller kanske framför allt just då – snart bli varse att den inte 
sitter inne med några enkla ekonomisk-politiska lösningar.

Lars Calmfors “

DN 26 nov 2014:
”Miljöpartiet hotar stabiliteten i svenska 
pensionssystemet”

Undergräv inte samarbetet. Stefan Löfven och Socialdemokra-
terna vill ha med Miljöpartiet i riksdagens pensionsgrupp. Men ett 
parti som kämpat för mindre arbete, högre sjukersättningar och 
som ställt sig skeptiskt till tillväxt är inte moget att ta ansvar för 
svenskarnas framtida pensioner, skriver allianspartiernas 
gruppledare.

På torsdag träffas för första gången efter höstens val den 
parlamentariska pensionsgruppen som har till uppgift att vårda och 
utveckla det svenska pensionssystemet. Sedan den stora 
pensionsöverenskommelsen träffades mellan alliansens fyra partier 
och Socialdemokraterna på 1990-talet har också pensionsgruppen 
bestått av ledamöter från dessa fem partier. I regeringsförklaringen 
deklarerade statsministern att arbetet i pensionsgruppen fortsätter, 
eftersom den ”är en förutsättning för ett tryggat pensionssystem”. Nu 
meddelas att Miljöpartiet vill ingå i pensionsgruppen, en fråga som 
med stor sannolikhet kommer upp på torsdagens dagordning. Men vi 
ifrågasätter hur Miljöpartiets medverkan skulle kunna trygga 
pensionssystemet.

Vi ser framför allt fyra skäl för att vara mycket tveksamma till att ge 
Miljöpartiet inflytande över framtidens pensioner:

1. Pensionsgruppen tillkom som ett resultat av en överenskommelse 
om ett stabilt och hållbart pensionssystem, som blev nödvändig när allt 
fler insåg att det gamla ATP-systemet inte skulle överleva. Miljöpartiet 
har – liksom Vänsterpartiet – hela tiden varit djupt skeptiskt till de 
bärande principerna bakom det nya pensionssystemet. I sitt 



valmanifest ifrågasatte Miljöpartiet till exempel ekonomisk tillväxt. Vi 
ställer oss tvekande till att de verkligen i grunden har bytt åsikt om 
grunderna för pensionerna och misstänker att det snarare handlar om 
att inte vilja stå bredvid när regeringspartnern Socialdemokraterna 
förhandlar om dessa frågor.

2. Ålderspensioner bygger på arbete och att ju mer man arbetar desto 
högre blir pensionen. Arbetslinjen har inte någon gång varit bärande i 
Miljöpartiets politiska tänkande – tvärtom gick de till val på att vi 
skulle arbeta mindre. Möjligheten att nå kompromisser om framtida 
reformer förutsätter att man åtminstone är överens om värdet av 
arbete. Alternativet till mer arbete för den som vill ha högre pension är 
att inteckna framtidens välfärd och höja pensionerna ändå. Den vägen 
har vi i pensionsgruppen varit eniga om att inte gå.

Att Miljöpartiet under lång tid systematiskt har drivit på för mindre 
arbete för arbetsföra är därför djupt problematiskt. Friår, 
arbetstidsförkortningar och återgång till tiden före reformerna i till 
exempel sjukförsäkringssystemet, skulle drabba statens finanser direkt 
men också vara helt förödande för pensionssystemet. Det skulle inte 
bara urholka värdet av genomförda köpkraftsförbättringar och sänka 
pensionsnivåerna för pensionärer med redan små marginaler, det skulle 
också kunna hota själva stabiliteten i pensionssystemet, med potentiellt 
svåra ekonomiska konsekvenser som följd. Om utanförskapet 
exempelvis skulle återgå till nivåerna före 2006 skulle uppemot 150 
000 fler personer ha sjuk- och aktivitetsersättning, i stället för att 
komma i arbete eller få det stöd som behövs för att kunna göra det. Det 
skulle dessutom, enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst, 
öka statens kostnader för systemet med i storleksordningen 20 
miljarder kronor som då riskerar att tränga ut andra viktiga reformer.

3. Det svenska pensionssystemet är ett av de mest politiskt stabila i 
världen. Att äventyra det kan komma att bli förödande. Alla 

pensionssystem rymmer ekonomiska risker, exempelvis vid 
lågkonjunktur och arbetslöshet, eller demografiska förändringar, som 
gör det svårare att finansiera pensionerna. Till detta kommer de 
politiska riskerna. Förutsättningarna behöver därför vara mycket 
långsiktiga och stabila så att människor vet vad de kan förvänta sig om 
framtiden och anpassa sitt sparande och sin konsumtion efter det. 
Förutsättningarna måste också kunna gälla vid olika påfrestningar och 
situationer vi i dag inte kan förutse, såsom olika typer av ekonomiska 
kriser. Dessutom gäller det att pensionssystemet klarar av att leverera 
vad det lovat utan att skicka en skuld till kommande generationer. 
Hittills har detta också hållit över flera olika regeringsskiften. Men vad 
kan Miljöpartiet lova på lång sikt, även om de inte längre skulle ingå i 
regeringsunderlaget? Att avsiktligt äventyra den politiska stabiliteten i 
den 20 år gamla pensionsöverenskommelsen vore ett stort misstag 
inför kommande år. Pensionsgruppen är i stället själva garanten och 
symbolen för den stabilitet som har gällt sedan 
pensionsöverenskommelsen gjordes.

4. Det fjärde skälet är kanske allra viktigast. Spelreglerna i 
pensionsöverenskommelsen är glasklara. Det handlar inte bara om att 
acceptera det som redan har skett, utan om att vara en fullvärdig part – 
med vetorätt – för alla framtida förhandlingar. Alla partier inom 
överenskommelsen och Pensionsgruppen måste vara överens till sista 
kommatecknet, annars blir det inga nya överenskommelser och inga 
ytterligare förändringar. En sådan situation med politiska blockeringar, 
samtidigt som vi lever allt längre och tillbringar fler år som 
pensionärer, skulle vara ett direkt hot mot hela pensionssystemets 
hållbarhet.

Mot bakgrund av dessa fyra skäl ifrågasätter vi om Miljöpartiet är 
moget att ingå i pensionsgruppen. Tidpunkten för att ens diskutera 
Miljöpartiets eventuella deltagande är dessutom osedvanligt illa vald. 
Flera fördjupade diskussioner om framtida förändringar förs i detta nu 
efter de omfattande utredningar av pensionssystemet som genomfördes 



under förra regeringen. Till de viktigaste hör just frågan om hur fler 
ska kunna, vilja och tillåtas jobba högre upp i åldrarna och därmed 
etablera en högre pensionsålder.

Till sist: Även själva frågan om vilka partier som ska vara med i 
överenskommelsen och därmed i pensionsgruppen kräver enighet. 
Socialdemokraterna kan alltså inte i kraft av största regeringsparti 
ensidigt bjuda in Miljöpartiet till gruppens arbete. Vi är förvånade över 
att Socialdemokraterna försöker lyfta in Miljöpartiet i 
pensionsgruppen utan att förankra det med oss övriga. Än en gång 
visar tyvärr Stefan Löfven att han talar om viljan till samarbete, men 
agerar på ett sätt som inte vårdar tidigare ingångna överenskommelser.

Vi förutsätter att Socialdemokraterna fortsätter att ta sin del av 
ansvaret för pensionssystemet och respekterar ingångna avtal. En 
regering som kallar sig samarbetsregering kan inte inleda sitt ansvar 
för pensionssystemet med att riskera att undergräva det.

Alliansens Gruppledare I Riksdagen: Anna Kinberg Batra (M) 
Anders W Jonsson (C) Erik Ullenhag (Fp) Emma Henriksson (Kd)

Fakta. Pensionsgruppen

Gruppen består av företrädare för de partier som står bakom 
pensionsöverenskommelsen. De partier som ingått hittills är 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna.
Pensionsgruppen ska samråda om frågor som gäller 
pensionsreformen och om det behövs ta initiativ till justeringar i 
pensionssystemet. Det finns ingen sluttidpunkt för gruppens arbete 
utan uppdraget gäller så länge som pensionsöverenskommelsen står 
fast.
Källa: Regeringskansliet “

DN 26 nov 2014: 

“ Världsekonomins uppgång dröjer

Återhämtningen i världsekonomin skjuts ett år framåt. Det gäller 
också Sverige, även om utgångsläget är bättre. De stora 
problemen finns i euroområdet där tillväxten inte lyfter förrän 
tidigast 2016.

Så långt är OECD, SEB och LO-ekonomerna överens i de nya 
prognoser som presenterades på tisdagen. Alla ger en mörkare bild än 
förut. Nu framstår 2014 som ett förlorat år när det gäller att få i gång 
ekonomin.

Det stämmer dock inte riktigt överallt: USA går relativt hyggligt och 
Storbritannien är inne i en stark uppgång. Men varken Japan eller 
flertalet länder i Europa väntas nå upp till det väntade OECD-
genomsnittet för BNP-tillväxten på 1,8 procent i år, 2,3 procent under 
nästa år och 2,6 procent under 2016.

Euroländerna ligger illa till, särskilt som Tyskland tappar tempo och 
Frankrike inte lyckas lyfta. OECD föreslår efterfrågestimulanser och 
tillväxtfrämjande reformer som dock knappast kommer att få gehör. 
Stagnationen ser i stället ut att bli långvarig, särskilt som Europa tyngs 
av hotet om förvärrad konflikt med Ryssland.

Tillväxtländerna visar samtidigt en mycket blandad bild. Sämst är det 
med Ryssland, där SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist anar en 
kommande kollaps. Brasilien och Sydafrika möter också motvind, 



medan Kina bromsar BNP-tillväxten för att undvika ökade obalanser. 
Indien väntas däremot, under ny regering, ta ökad fart.

Vad gäller Sverige räknar alla med en BNP-ökning på 2,1 procent i år, 
men sedan skiljer sig bedömningarna. OECD är mest optimistiskt och 
tror på BNP-ökning med 2,8 procent under 2015 och 3,1 procent under 
2016. LO-ekonomerna drar mest åt andra hållet med 2,1 procent under 
2015 och 2,3 procent under 2016, medan SEB hamnar däremellan med 
2,7 procent under bägge åren.

OECD:s prognos beträffande Sverige verkar dock ligga alldeles för 
högt, med tanke på inbromsningen i omvärlden. Vem som får mest rätt 
av SEB och LO-ekonomerna är svårare att säga. Men eftersom 
inhemsk efterfrågan knappast räcker till, finns påtagliga risker att 
återhämtningen blir långsam.

Frågan är vad som kan göras när Riksbanken redan håller nollränta 
och regeringen kräver att nya åtaganden ska betalas krona för krona. 
LO återkommer nu med krav på ett stort statligt stimulansprogram, 
men detta avfärdades av Socialdemokraterna redan under 
oppositionstiden.

Läget kan tyckas ganska låst, samtidigt som det är osäkert om 
regeringen får igenom sin budget. Det återstår att se om några 
öppningar uppstår längre fram, annars väntar flera förlorade år i svensk 
ekonomisk politik.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

DN 27 nov 2014:

“ S får noll pensionspoäng

Kort efter valet meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de 
hade ”gjort upp” om att MP skulle ansluta sig till 
pensionsöverenskommelsen. Det faktum att denna vilade på ett 20 år 
gammalt samarbete mellan S och de fyra borgerliga partierna tycktes 
vara en detalj.

Den nya socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) stoppade på 
egen hand in en MP-företrädare i pensionsgruppen, som vårdat 
systemet i alla år. Nu är hon ”väldigt förvånad” över att 
allianspartierna behagar ha synpunkter och tänker utebli från dagens 
möte.

Förvisso finns ett inslag av borgerlig taktik. Sådan är politiken. 
Alliansen tar en chans att visa att de två regeringspartierna har en lång 
historia av oenighet om pensionerna. På samma sätt är statsminister 
Stefan Löfvens så kallade utsträckta händer fulla av baktankar om att 
splittra borgerligheten.

I sakfrågan hävdar nu koalitionskamraterna unisont att MP ställer 
upp på grunderna i dagens pensionssystem och därför har rätt till en 
plats vid bordet. De gröna begärde ju inträde i pensionsgruppen 2012, 
gubevars. Fast – då sa S nej. Vad som har förändrats är framför allt att 
MP numera sitter i Löfvens regering. Detta är dock i sig inget 
argument.

mailto:johan.schuck@dn.se
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Alliansens fyra gruppledare i riksdagen beskrev på onsdagens DN 
Debatt skälen till varför de är skeptiska till att släppa in MP i 
pensionsgruppen. Partiet råkar nämligen ha ett bagage av ståndpunkter 
som rycker undan grunden för systemet.

Sveriges egen finanskris i början av 1990-talet avslöjade hålen i ATP-
modellen, vars överlevnad var hotad. En ny struktur började byggas 
upp av de borgerliga och Socialdemokraterna vid en tidpunkt när MP 
inte ens satt i riksdagen. Pensionerna skulle bero på hur mycket man 
har arbetat men också kopplas till den allmänna ekonomiska 
utvecklingen för att bli långsiktigt hållbara. Högre tillväxt, mer 
pension – och i sämre tider, mindre.

Miljöpartiets själ har däremot alltid varit skeptisk till själva 
begreppet tillväxt, ofta snarast likställt med rovdrift. Även kongressen 
i somras slog fast att målet är en ”ekonomi som inte bygger på 
tillväxt”, något som återkom i valmanifestet. Språkrören var inte 
förtjusta. Men hade partiet verkligen genomgått en metamorfos borde 
inte förslaget ha haft en chans.

Fler som jobbar, och fler arbetade timmar, är nästa nödvändiga del av 
ett robust pensionssystem. MP:s krav på kortare arbetstid och friår drar 
iväg åt andra hållet, och leder dessutom till lägre skatteintäkter. Mer 
ledighet är möjligen attraktivt för gröna storstadsväljare, men 
missgynnar de äldre som hela tiden blir fler.

Debattartikeln betonar därtill pensionsöverenskommelsens politiska 
dimension. Den handlar om ekonomisk långsiktighet, men också om 
att undertecknarna ska ta ett gemensamt ansvar när problem eller kritik 
uppstår. Finanskrisen fick bromsen att slå till, eftersom skulderna 

översteg tillgångarna, och pensionerna sjönk. De fem partierna stod 
fast vid systemet, men skruvade till det så att svängningarna kunde 
dämpas.

I pensionsgruppens spelregler ingår att alla ska vara överens innan 
något ändras. Men den dag MP inte sitter i regeringen, vad säger 
partiet då i ett känsligt läge? Nej till tillväxt? Att alla språkrör kan 
ignorera partikongressen är inte allom givet.

Pensionsöverenskommelsen är det mest långvariga och stabila 
blocköverskridande samarbete Sverige har haft på senare decennier. 
Den var ett svar på 90-talskrisen och ett problem som fem partier 
kände av och erkände. Det förpliktar än i dag. En yrvaken nykomling 
har mer att bevisa än att dess högsta önskan är att sitta i 38-
procentsregeringen.

Alliansens gruppledare påpekar att frågan om pensionsgruppens 
medlemmar också kräver enighet. I stället har S ensidigt bjudit in sin 
kompis. Det går att hävda, som Riksförsäkringsverkets förre 
generaldirektör KG Scherman i en replik, att regeringen styr riket och 
får göra som den vill med pensionsgruppen. Fast det missar poängen.

Stefan Löfven har redan visat att det var viktigare att vänslas med 
Vänsterpartiet än att försvara uppgörelsen med allianspartierna i 
Friskolekommittén. Om han väljer ett eget spår också när det gäller 
pensionsöverenskommelsen är det fara å färde. Och dessvärre säger 
det i så fall allt om hans påstådda ambition att skrota blockpolitiken.

Dn 27/11 2014 “



DN 27 nov 2014:

“ Alliansen vägrar sitta ned med MP

Allianspartierna hotar i dag att lämna ett möte med den 
blocköverskridande pensionsgruppen. Skälet är att 
Socialdemokraterna har bjudit in Miljöpartiet. Men inbjudan 
står fast, säger statsminister Stefan Löfven (S) till DN.

Pensionsgruppen ska inte utökas med ett sjätte parti, skrev de fyra 
borgerliga partiernas gruppledare i en artikel på DN Debatt i går.

– Antingen lämnar vi mötet om MP är där, eller så är det 
pensionsgruppen med de fem partierna som träffas utan MP. Det är de 
två alternativ som bjuds, säger Mats Persson, Folkpartiets ledamot i 
pensionsgruppen.

Pensionsgruppen består av de partier som tog fram det nya 
pensionssystemet och som dessutom, under enighet, ska utveckla 
systemet. Miljöpartiet har aldrig varit med eftersom partiet inte ställde 
sig bakom systemet när det växte fram under krisåren på 90-talet.

Att Socialdemokraterna nu vill ha med sin regeringspartner i gruppen, 
och dessutom bjudit in partiet till gruppens möte i morgon, retar de 
borgerliga.

– Det måste naturligtvis vara konsensus i gruppen om ytterligare ett 
parti ska bjudas in, säger Mats Persson.

Men statsminister Stefan Löfven (S) ångrar inte att MP bjöds in utan 
att beslutet förankrades med de borgerliga. Han pekar på att det är 
finansmarknadsminister Per Bolund (MP) som hanterar AP-fonderna, 
en central del i pensionssystemet.

– Då är det rimligt också att man finns med och diskuterar.

Men borde inte du som statsminister ha kunnat ana att det skulle 
bli det här bråket?

– Jag kan inte ana att om vi får ett parti till som står bakom 
pensionsöverenskommelsen, att det skulle vara ett problem.

Men de borgerliga står fast vid att säga blankt nej till MP:s 
medverkan eftersom de bland annat anser att Miljöpartiet är ett parti 
som arbetar för kortare livsarbetstid i stället för längre.

– Det är otänkbart att MP är med om inte alla är överens om det, säger 
Mats Persson.

”Barnsligt”, tycker socialförsäkringsminister Tomas Eneroth (S) som 
leder pensionsgruppen. Han påminner om att hans företrädare Ulf 
Kristersson (M) sagt att det vore bra med en breddning av gruppen för 
att säkra pensionssystemets stabilitet.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Dan Lucas dan.lucas@dn.se “
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DN 27 nov 2014:
“ Den låga räntan lockar spararna att välja 
aktier

Stockholmsbörsen fortsätter klättra och köparna verkar inte oroa 
sig för börsras i spåren av nya kursrekord.

– Investerarna flyr från räntemarknaderna till aktier, säger 
sparekonomen Günther Mårder.

Hittills i år har kurserna stigit med över 11 procent och veckan har 
bjudit på rekordnoteringar för både börsens breda index och flera av de 
stora bolagen.

– Börsen har varit urstark den senaste månaden vilket beror på att 
räntorna fortsätter att falla. Direktavkastningen på aktier är tre gånger 
högre än vad man får för räntepapper, säger Günther Mårder, 
sparekonom på Nordnet Bank.

Investerarna verkar dock inte vara oroliga för att de nya 
börsrekorden ökar risken för en kraftig nedgång. Historiskt har de två 
senaste topparna följts av tunga fall.

Först var det IT-kraschen i början av 2000-talet, sedan kom 
finanskrisen 2007 med nedgångar på 69 respektive 57 procent. 
Günther Mårder tror inte att det är någon börsbubbla likt de tidigare 
man ser nu.

– Då var det mer en allmän aktiehysteri. Det är det inte nu på samma 
sätt utan det handlar om att det flödar in mycket pengar till 
aktiemarknaden för att avkastningen är för dålig på andra 
investeringar, menar han.

Däremot är han orolig för att börsen värderas upp på grund av att 
räntan är låg. I stället behövs kraftiga vinstlyft i företagen vilket inte är 
i sikte.

– Läser man i de senaste kvartalsrapporterna är det få vd:ar som målar 
med vackra färger inför nästa år. I stället talar man om gradvis 
återhämtning, säger han.

Günther Mårder menar att den som sparar på lång sikt inte behöver 
göra några justeringar i sina aktieinnehav på grund av börsrekorden. 
Men för den som ska ha pengarna på 3–5 års sikt kan det finnas 
anledning minska andelen aktier.

Börsens nya kursrekord innebär också att många bolag år sina 
toppnivåer. Under november har tio bolag på börsens stora lista slagit 
sina kursrekord.

I måndags var det inkassoföretaget Intrum Justitia, Wallenbergs
sfärens investmentbolag Investor och Handelsbanken som klättrade 
upp. Veckan innan var det låsföretaget Assa Abloy, verkstadsföretaget 
Atlas Copco, mätföretaget Hexagon och skogsbolaget Billerud 
Korsnäs som nådde toppen.

Klädjätten Hennes & Mauritz och bilsäkerhetsföretaget Autoliv slog 
sina rekord i september och ligger och sniffar nära dessa.

Men flera klassiska bolag har en lång väg att vandra för att nå 
höjderna. Här kan man också se spåren från de tidigare 
börskrascherna. Det tydligaste exemplet är Telia Sonera som 
privatiserades 2000 till kursen 85 kronor och som mest var uppe i 88 
kronor dagarna efter introduktionen.



Aktien fick mycket stryk i samband med IT-kraschen och har inte varit 
i närheten av startkursen. I dag handlas bolaget strax över 
femtiolappen. En liten tröst för dem som haft aktien genom åren är att 
utdelningarna har gjort att man faktiskt ligger på plus.

Ericsson är ett annat bolag som också fick se kursen falla dramatiskt i 
samband med IT-kraschen. Kursrekordet på 826 kronor är långt från 
dagens 94 kronor.

Bolag som Volvo, Husqvarna och Sandvik som slog kursrekord innan 
finanskrisen slog till med full kraft har också de en bit kvar.

Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se

Fakta.

Bolagen som slog kursrekord i november
Rekordkurs i kronor
Intrum Justitia 224:60
Investor 280
Handelsbanken 350
Assa Abloy 410:20
Atlas Copco 201:80
Hexagon 251:60
Billerud Korsnäs 111:20
Ica 315:60
Astra Zeneca 555:50
Electrolux 220
Axfood 459 “

DN 27 nov 2014:

“ AP-fonder investerar i bolag som flyr skatt

De statliga AP-fonderna äger aktier i många bolag som fått 
förmånliga avtal i Luxemburg och därmed minskat skatten 
kraftigt. Nu kräver Vänsterpartiet nya direktiv så att fonderna 
inte ska kunna investera i sådana här bolag.

Det var det internationella nätverket av undersökande journalister, 
ICIJ, som för några veckor sedan avslöjade listan på bolag som 
skattetrixat. Med hjälp av förmånliga avtal i Luxemburg kunde 
bolagen sänka sina skatter rejält.
På listan finns flera svenska bolag som möbeljätten Ikea, banken SEB 
och telekombolaget Tele 2. Listan domineras dock av internationella 
storbolag av den sorten som de statliga AP-fonderna investerar i.
Enligt en rapport som riksdagens utredningstjänst har tagit fram på 
uppdrag av Vänsterpartiet äger 1– 4-AP-fonderna aktier i många av 
bolagen på skattesmitarlistan.
Flest finns hos Tredje AP-fonden med över 80 innehav. Flera är 
mycket välkända företag som dryckesjätten Coca Cola, datorföretaget 
Apple och biltillverkaren Volkswagen. Apple är det största innehavet 
hos Tredje AP-fonden med ett värde på 657 miljoner kronor.
Bland aktierna finns också många stora banker och finansbolag som 
Credit Suisse och Deutche Bank. Fjärde AP-fonden har 67 bolag, 
Andra AP-fonden 58 bolag och Första AP-fonden 26 bolag, enligt 
rapporten.
Sammanlagt ligger värdena på över 28 miljarder kronor, visar 
sammanställningen. Vänsterpartiet är kritiskt till innehaven.
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– De placeringar som AP-fonderna gör har stor betydelse och att 
investera i bolag som har säte i skatteparadis är ett dilemma, säger Ulla 
Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.
Nu kräver Vänsterpartiet att regeringen ger nya direktiv till AP-
fonderna så att de inte ska kunna investera i bolag ”som systematiskt 
undandrar sig beskattning genom avancerade skatteupplägg och 
användandet av skatteparadis”.
Partiet vill också att ett insynsråd ska granska AP-fondernas 
investeringar och lägga fram en årlig rapport.
Det är dock tveksamt om Vänsterpartiet kan räkna med något gehör 
för sina åsikter hos regeringen. Det finns planer på att förändra AP-
fondernas organisation och placeringsregler. En utredning har tidigare 
bland annat föreslagit att antalet fonder ska bantas.
Frågan avgörs dock i Pensionsgruppen där ledamöter från 
Socialdemokraterna och de fyra allianspartierna sitter. Där krävs total 
enighet i gruppen för att en förändring ska genomföras i 
pensionssystemet.
Vänsterpartiet står utanför gruppen och frågan om Miljöpartiet ska 
ingå blev föremål för debatt under onsdagen efter en artikel på DN 
Debatt där allianspartierna stängde dörren för ett sådant inträde.
Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se
Fakta.

Första till Fjärde AP-fonden ska fungera som buffertfonder och täcka 
upp när inbetalningarna i systemet inte räcker till.
De ska också bidra till pensionssystemets finansiering.
Fonderna investerar främst i aktier, räntepapper och fastigheter i 
Sverige och utomlands. DN “
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