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Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter.

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

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

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

Människorna påverkar och påverkas genom verksamheter i fyra 
olika roller i livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: 	
 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2: 	
 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1: 	
 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  	
att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
	
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

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


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

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



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

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

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

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

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringspro-
cesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som 
fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår 
i samhällsplaneringens problem.

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

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

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

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas 
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-



rings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområ-
dena.

Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har 
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer 
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.

I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.

Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda 
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att 
inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter.           	
 	




Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verk-
samheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser. 
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och hand-
lingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d. 
Naturen och människorna påverkar och påverkas.

För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om 
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar 
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda, 
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskri-
va sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning sär-
skilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det be-
hövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utred-
ningssystem.

Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör, 
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser blir 
det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna att gö-
ra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då männi-
skornas verksamheter som avgör världens framtid.  

För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi 
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska 
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam 
värld.

De mänskliga verksamheterna har på översta nivån grupperats i 
nio huvudområden: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	
       20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	
 	
 	
 	
         5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.       15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.      3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.       11 områden 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	
        30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	
        21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	
 	
        12 områden
Summa	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
      129 områden

Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en 
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.



Systemet för mänskliga verksamheter.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 
SW   20 Övergripande religiösa verksamheter o d. 
SW   21 Allmän religionsvetenskap. 
SW   22/28 Kristna religioner. 
SW   29 Icke kristna religioner o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 

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

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
30 områden:

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. 

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 
SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 
SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 

SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
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7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

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

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 
SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 
SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.
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Från sidorna 19-24 i http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf  12/11 2014

Klassifikationssystemet för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer.
    Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem syftar till att 
man ska få ett grepp om hur man ska göra för att förbättra Sverige. 
Men eftersom Sverige är så beroende av världen utanför måste man 
också komma in på hur man ska kunna förbättra övriga världen.
    Systemet för problemen är uppbyggt på människornas verksamheter 
eftersom det huvudsakligen är de som påverkar utvecklingen. Syste-
met innehåller nio huvudområden numrerade 1-9.

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 

Innehåller områdena
10 om samhällenas samlade kunskaper och värderingar od: arkiv, 
bibliotek, övergripande samhällskunskap, idé-och läromshistoria, 
filosofihistoria o d.
11-19 individernas filosofiska och psykologiska verksamheter. 
Det är de som huvudsakligen driver utvecklingen framåt (eller 
bakåt). Individernas kunskaper, erfarenheter, värderingar  och 
moral od dikterar individernas verksamheter i områdena 2-9.

2. Religiösa verksamheter o d. 
De kan ses som psykologiska verksamheter ingående i 11-19, men har 
av tradition ett eget område.
 

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

Verksamheterna i 3 bestämmer helt eller delvis verksamheterna i 
1-9, varav område 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter 
som är till materiell nytta och verksamheterna i 7-9 som mest är 
till psykisk nytta.

31 Statistik och demografi
32 Statsvetenskap. Bl a med demokratiproblem.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
(355-359 används för närvarande ej)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
    I 36-39 ingår bl a politiska partier och utredningar med 
politiska förslag.

4 Sambandsforskningsverksamheter.
Innehåller i princip forskningar om samband mellan områdena 1-9. 
Det finns inte mycket sådana forskningar. I den mån de finns redovisas 
de mest ihop med de olika verksamheterna.
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5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

Verksamheterna i 5 är förutsättningar för verksamheterna i 6-9.
Och kunskaperna i 5 är nödvändiga för individerna i 11-19 och 
för de politiska verksameterna  i område 3. 

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning. Här ingår universums historia.
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. Jordklotets resurser och 
verksamheter och klimatforskning od. Övergripande åtgärder för 
att påverka klimatet ingår i 71 om planering av fysiska miljöer.
56 Paleontologi (Utdöda växter och djur), arkeologi o d. Här ingår 
människans förhistoria.
57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet. Med 
mikrobiologi.
58 Botanik.
59 Zoologi

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

   Verksamheter som är till materiell nytta (eller onytta). Verksam-
heter som mest är till psykiska nytta finns i områdena 7-9. Verk-
samheterna i 6 bygger i hög grad på verksamheterna/ kunskaper-
na i område 5.

60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

61 Människokroppens utseende och funktioner, hur man bör sköta 
kroppen, hälso- o sjukvård, räddningsverksamheter, begravning, 
kemikalieinspektion o d, Veterinärverksamheter.

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d). 
    Tillverkningar ingår i 66-69. Planering av fysiska miljöer ingår i 
71-72. Drift av energisystem ingår i 644.

620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik,elektroteknik, 
mekanisk teknologi. 6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt 
om värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 6212 Hydraulisk energi, 
vattenkraft. 6213El- och telekonstruktion o d, elektronik. 6214 Värme-
kraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 6215 Pneumatisk energi, kyl-
teknik, värmepumpar od. 6216 Maskiner o d för lagring o transport av 
gaser o vätskor. 6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, 
verktyg, verktygsmaskiner. 6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjut-
teknik, valsning, dragning, värmebehandling, ytbehandling, samman-
fogning, lödning, limning. 6218 Transmissioner, växlar, kuggar, lyft-
don, hissar, transportdon, fästelement, smörjning. 6219 Verktyg, 
verktygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 Gruvkonstruktioner o d. 623 Militärkonstruktioner . 624 Kon-
struktion av byggnader o d. 625 Konstruktion av trafikleder till lands. 
Järnvägar, gator, vägar o d.626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, 
anläggn. för jordbruk, fiske. 627 Anläggningar i hamnar, vattendrag 
och öppet hav, dammar. 628 Hygienkonstruktioner, vatten och avlopp, 
belysning o d. 629 Transportmedelskonstruktion o d.

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
   Livsmedelsindustri och träindustri ingår i 66-68, matlagning i 641.

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. Byggande ingår i 
69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.



644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. Drift. Byggande 
ingår i 69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter. 
Fastighetsförvaltning.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Åldringsvård.

65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Bl a om kommuner 
och allmänt om statliga myndigheter. Särskilda verksamheter ingår i 
respektive verksamhetsområden.
6525-6529 Militära verksamheter. Historiskt perspektiv ingår i historia 
93-99
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter. Drift. Tillverkning av 
utrustningar ingår i 66-69.
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resebyrå, lagring o d. Drift. Planering av 
fysiska miljöer ingår i 71-72. Tillverkning av utrustningar ingår i 
66-69.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
Ntionalekonomi se 33.
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
Näringslivets organiationer, fackföreningar o d.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d

660 Allmänt. 661 Kemikalier. 662 Explosivämnen, tändmedel, 
bränslen. 663 Drycker, njutningsmedel. 664 Livsmedel. 665 Oljor, 
olje- o asfaltprodukter, fett, vax. 666 Glas och porslin, lergods, 
cement, betong. 667 Färger. 668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-
tekniska artiklar. 669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
670 Allmänt. 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. 672 Enkla 
metallvaror av järn o stål. 673 Enkla föremål av metaller, ej 
ädelmetall, ej järn. 674 Trävaror . 675 Läder och skinn . 676 
Pappersmassa, papper och pappersvaror . 677 Garn, tråd, textilier. 678 
Plast- och gummivaror. 679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, 
tillverkning av stenvaror.
68 Tillverkning av komplexvaror
680 Allmänt. 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, 
elektronik. 682 Maskiner. 683 Maskiner och apparater för värme, 
ventilation, sanitet och för el o d. 684 Möbler o d. 685 Skor,lädervaror, 
hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. 686 Grafiska produkter, 
bokbindning o d. 687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, 
leksaker o d. 689 Transportmedel.

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar.
690 Allmänt. 691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68). 692 
Byggnadsdelar. 693 Murning, betonggjutning o d. 694 Byggnadsträar-
beten. 695 Olika slags byggnader och anläggningar. 696 Inbyggnad o 
reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 697 Inbyggnad o repara-
tion av värme- o ventilationsutrustning o d. 698 Måleri-, glasmästeri- 
och inredningsarbeten o d. 699 Isolerande och skyddande byggnads-
konstruktioner. Isoleringsarbeten.
Anläggningar o d konstrueras av ingenjörer i område 62 och byggs av 
varor som  tillverkas i områdena 66-68.



7-9 Verksamheter som mest är till psykisk nytta (eller onytta). 

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur. Kombinationer av planeringar för 
fysiska och sociala miljöer

71-78 Fysiska miljöer
    Miljöer planeras i områdena 71-72 men byggs i området 69.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Forskning om 
klimatet ingår i område 55. Behov av bostäder uppstår i område 
643 och direktiv om bostadsbyggande kan komma från politikerna 
i område 3. Formgivning av bostäder ingår i 72.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik/ljud ( konserter o d 792)

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

7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
Ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”, som i 
princip kan användas även för “civiliserade” (79110-79119):
79110 Allmänt.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv. 
791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer. 
Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn, 

gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri. 
791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat. 
Matriarkat. Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri. 
Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop. Bröllopssed-
vänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. Monogami. 
791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. Konkubi-
nat. Morganistiska äktenskap. Celibat: religiösa äktenskapsförbud. 
Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap. 791128 Måltider. 
Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn. Efternamn. Förnamn. Öknamn. 
79113 Död, begravning , se även 7956. 79114 Folkligt liv. Officiellt 
liv, se  även7916.
79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel. 
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor 
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, ord-
språk, seder 
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d

7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden. 
Världsnivå och stora regioner. 
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden. 
Nationella och lägre nivåer.

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar, TV, 
video, radio od.
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler. 
Maskerader. 
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162 National-
fester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. Speciella dagar 



t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 Officiella högtid-
ligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. Invigningar. 
79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 Marknader. 
79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 79169 Offentlig 
gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar.
7919 -

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. (Som är särskilt 
uppmärksammade/problematiska i moderna samhällen. Sociala 
beteenden ingår också i 791-794)
Sociala miljöer, sociala relationer o d, socialvård, kriminalitet, bedrä-
gerier, diskriminering, polisväsen o d, kriminalvård o d, undervisning, 
mobbning, migration, integration, föreningsliv m m.

Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala 
verksamheter i dem. Indelningen 7915-7959 följer indelningen i 72 om 
formgivning av byggnader i de fysiska miljöerna. 721 gäller allmänt 
om formgivning av byggnader och 7951 gäller allmänt om formgiv-
ning av sociala miljöer. 722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker 
och 7952-7924 sociala miljöer i olika tidsepoker , men även dagens 
sociala miljöer i byggnader från olika epoker. 7955-7958 gäller sociala 
miljöer med anknytning till byggnader i 725-728 och 7959 gäller 
sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda byggnader .

7950 Allmänt. 7951 Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, 
kriminologi. 7952/7958 Sociala miljöer och verksamheter med 
anknytning till fysiska miljöer av olika slag. 7952/7954 Sociala 
miljöer i olika tidsepoker. 7955/7958 Sociala miljöer och verksamheter 
med anknytning till olika slags byggnader. 79551 -offentliga 
byggnader, verksamheter bl a polisväsendet. 79552 -merkantila 
byggnader. 79553 -transporter o kommunikation. 79554 -industri, 
lantbruk. 79555 - sjukhus,vårdhem. 79556 - fängelser od, 
verksamheter bl a kriminalvård o d.79557 - restauranger od. 79558 - 
fritid, underhållning, sport. 79559 - övriga byggnader. 7956 - med 
anknytning till död, begravning, religion. 7957 -undervisnings-, 
forskningsanstalter, museer, bibliotek , verksamheter bl a 
undervisning. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Sociala miljöer 
och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar.

7951 Socialvård o d. 
Direktiv om verksamheter kan komma från politiker område 3.
79510 Allmänt. 79511 Sociologi. 79513 Social frågor, socialt läge. 
79514 Samhällets vårdproblem, socialvård. 795140 Sociallhjälpens 
organisation. 795141 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: 
näringsstruktur, nya familjetyper. 795142 Individuella förhållanden 
som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande 
utbildning osv. 795144 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 7951440 
Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 7951442 
Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, naturabidrag 
skolmåltider. 7951444 Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 
samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 7951446 Aktivering 
till självhjälp.7951448 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 795146 
Personer i socialvård. 7951462 Socialarbetare. 7951465 
Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler. 
Ungdomar. Fritidsgårdar. Åldringar. Utlänningar. Invandrare. 



Flyktingar. Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. 
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda. 
Arbetslösa. Militärer. Soldathem. Sjömanshem. Låginkomsttagare. 
Krigsskadade. Föräldralösa barn. Fosterbarn. Fosterhem. 79516 
Kriminologi Se även 7952-7956.

7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7952 forntidsmiljöer, 7953 medeltidmiljöer, 7954 nya tidens miljöer,
7955 -7956 andra miljöer, se hemsidans område 7952-7956, bl a polis 
och kriminalvård o d, sociala miljöer i offentliga verksamheter, i 
handel och industrier, sjukhus, vårdhem, uppfostringsanstalter, 
restauranger, kyrkor etc.

7957 Undervisning o d. Forskning, skolor, mobbning. Kan också 
beskrivas på olika verksamhetsområden. 
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet, integration, 
migration, invandring.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d, 
pensionärsföreningar mm.

796/799 Sport, idrott o d.
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.7960 Allmänt. 7961 
Lek o vederkvickelse i det fria. 7962 Motions- och skicklighetstäv-
lingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 Bollspel. 7964 
Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. Bergsbestig-
ning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport. 7968 Kamp- och 
försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. Simsport. Flyg-
sport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 799 Sportfiske. 
Jaktsport. Sportskytte.

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik  o d.
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
Med lokalhistoria.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. Personer.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
De olika staterna finns angivna på världsdelarnas områden på hem-
sidan
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Polerna. Rymden 





Den fundamentala påverkanskedjan 
  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 

De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter 
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  och 
nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 

Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det 
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga 
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns de 
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella 
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verklig-
heter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i 

nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, 
video etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter 
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som 
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga 
viljor. 

De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den 
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.

På område 4 i hemsidan http://wimnell.com har sambanden be-
handlats (första versionen 1999, justering 070208 och 100406 samt 
en hastig översyn 140410). Observera att område 4 på hemsidan  
är daterad 100410 och att det finns mycket som har tillkommit 
sedan dess. Se början på hemsidan.

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








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

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

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



Från KB 11 oktober 2015:
Om klassifikation
Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden för att ordna 
och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr 
i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att 
strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben. 
Med hjälp av klassifikation kan man gruppera sökträffarna i en katalog 
ämnesmässigt.

SAB
SAB-systemet utkom första gången 1921 och är ett svenskt system. 
Åttonde upplagan utkom 2006. Svensk biblioteksförenings kommitté 
för klassifikationssystem för svenska bibliotek ansvarar för ändringar 
och tillämpningar av SAB.

DDK (kallas DC i systemet för verksamheter)
Det absolut största klassifikationssystemet internationellt är Dewey 
decimalklassifikation (DDK) som är översatt till över 30 språk och 
används av bibliotek i 142 länder och i mer än 60 länders nationabib-
liografier. Tillkom 1876

UDK (kallas DK  i systemet för verksamheter)
Universella Decimalklassifikationen (UDK) är ett flerspråkigt klassi-
fikationssystem som bygger på Dewey Decimal Classification och det 
används av ett par specialbibliotek i Sverige. Library of Congress 
Classification används huvudsakligen av forskningsbibliotek och 
framförallt i USA. Tillkom 1905

Dewey på svenska bibliotek.
Nationalbibliografin började använda Dewey 2011 och många Libris-
bibliotek följde med. Folk- och skolbibliotek fortsatte däremot med 
SAB. Sedan 2011 har fler bibliotek bytt från SAB till Dewey, även 
folk- och skolbibliotek. En enkätundersökning gjordes i januari 2014 

 för att ta reda på
	
 •	
 Vilket klassifikationssystem biblioteken använder
	
 •	
 Vilka bibliotek som planerar att byta till Dewey och när
	
 •	
 Vilka hylluppställningssystem som används
Enkäten skickades ut via Libris sändlistor på katalog- och fjärrlånean-
svariga och adresserades till alla bibliotek utom skolbibliotek.  Skol-
biblioteken utelämnades av praktiska skäl.

Om man ser till alla bibliotek i Sverige är SAB fortfarande det klassi-
fikationssystem som används mest.

Ser man enbart på universitets- och högskolebibliotek ser bilden  
annorlunda ut



Universitets- och högskolebibliotek -  103 bibliotek
DDK     66
SAB      22
Annat    15

Specialbibliotek - 59 bibliotek
DDK      6
SAB     31
Annat   22

Arkiv- och museibibliotek - 35 bibliotek
DDK      5
SAB     30
Annat    0

Sjukhusbibliotek - 30 bibliotek
DDK      0
SAB     30
Annat    5

Folkbibliotek -  207 bibliotek
DDK      6
SAB   201
Annat    0

De folkbibliotek som börjat är: 
Härnösands sambibliotek
Sigtuna folkbibliotek
Sveriges depåbibliotek, Umeå

Bollebygden, Halmstad och Grubbebiblioteket (Umeå) anger att de 
använder både DDK och SAB för nya medier.

Bjurholm (Umeå) och Lidingö kommer att börja under 2014.

Skolbibliotek som använder Dewey är:
Kristinegymnasiet (Falun)
Sigtuna humanistiska läroverk

Planer för Dewey
De bibliotek som inte använde Dewey fick fråga om planer för att byta 
till Dewey. Svarsalternativ var 2014, 2015, Senare samt Inga planer 
(än så länge). Under 2014 planerar 1 universitetsbibliotek att byta. 
Folkbibliotek som planerar att byta under 2014 är redovisade ovan.

Folkbibliotek
2015             9
Senare        54
Inga planer 136

Universitets- och högskolebibliotek
2015              3         
Senare           6
Inga planer    15

Specialbibliotek
2015               0
Senare            4
Inga planer     27

Arkiv- och museibibliotek
2015                2
Senare           14     
Inga planer     14

Sjukhusbibliotek
2015               5            
Senare           20
Inga planer      5
Senast uppdaterad: 2014-06-26



Från KB 11 oktober 2015 (Bläddra ämnesvis i LIBRIS ):

LIBRIS/SAB klassifikationssystem
A
Bok- och biblioteksväsen   arkiv, bokhandel, skrift ...
B
Allmänt och blandat   uppslagsböcker, idéhistoria, kultur ...
C
Religion   kyrkohistoria, islam, judendom ...
D
Filosofi och psykologi   barn- och ungdomspsykologi, etik ...
E
Uppfostran och undervisning   pedagogik, skolväsen, dyslexi ...
F
Språkvetenskap   språkhistoria, tyska lexikon ...
G
Litteraturvetenskap   om svenska författare, genrer ...
H
Skönlitteratur   svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I
Konst, musik, teater, film ...   konsthistoria, arkitektur, fotokonst ...
J
Arkeologi    stenåldern, antiken, Sverige ...
K
Historia    1900-talet, Sverige, mynt ...
L
Biografi med genealogi   släktforskning ...

M
Etnografi, socialantropologi   familj och samhälle, folktro ...
N
Geografi och lokalhistoria   Sverige, resehandböcker (Italien) ...
O
Samhälls- och rättsvetenskap  svensk politik, EU, könsroller ...
P
Teknik, kommunikationer ...   energi, datorer, pappersindustri ...
Q
Ekonomi och näringsväsen   kokböcker, finanser, turism ...
R
Idrott, lek och spel   fotboll, dans, schack, motion ...
S
Militärväsen   civilförsvar, biologisk krigföring ...
T
Matematik   statistik, sannolikhetslära ...
U
Naturvetenskap   genetik, meteorologi, miljövård ...
V
Medicin   sjukdomar, läkemedel, psykiatri ...
X
Musikalier (noter)   gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y
Musikinspelningar   symfonier, populärmusik, visor ...
Ä
Tidningar   svenska tidningar

http://libris.kb.se/subjecttree.jsp
http://libris.kb.se/subjecttree.jsp
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=A
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=A
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=A
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=A
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ac
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ac
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ad
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ad
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Af
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Af
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=B
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=B
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=B
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=B
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Be
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Be
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Bfk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Bfk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=C
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=C
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=C
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=C
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Cj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Cj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Cmdd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Cmdd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Cmdb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Cmdb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=D
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=D
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=D
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=D
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Dofa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Dofa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Dg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Dg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=E
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=E
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=E
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=E
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ea
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ea
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Em
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Em
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Eue
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Eue
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F.00
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F.00
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ff(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ff(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=G
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=G
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=G
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=G
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Gcz
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Gcz
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=G.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=G.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=H
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=H
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=H
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=H
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Hc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Hc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Hci
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Hci
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=I
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=I
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=I
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=I
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ib
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ib
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ic
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ic
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=In
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=In
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=J
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=J
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=J
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=J
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=J.11
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=J.11
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Jaa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Jaa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Jc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Jc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=K
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=K
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=K
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=K
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=K.5
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=K.5
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Kc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Kc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Kyh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Kyh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=L
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=L
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=L
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=L
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ld
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ld
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=M
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=My
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=My
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Mz
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Mz
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=N
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=N
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=N
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=N
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Nc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Nc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ni.08
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ni.08
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Obk-ae
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Obk-ae
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ohj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ohj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P.08
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P.08
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pu
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pu
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qca
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qca
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=R
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=R
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=R
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=R
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbaa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbaa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rda
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rda
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rag
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rag
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=S
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=S
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=S
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=S
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Si
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Si
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Sg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Sg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=T
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=T
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=T
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=T
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Thi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Thi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Tha
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Tha
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=U
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=U
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=U
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=U
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ueab
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ueab
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=V
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=V
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=V
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=V
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Veb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Veb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Vd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Vd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Vl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Vl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=X
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=X
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=X
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=X
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xgb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xgb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xp
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xp
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xda
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xda
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xyd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Xyd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Y
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Y
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Y
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Y
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Yma
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Yma
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Yx
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Yx
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ygh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ygh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=%C3%84
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=%C3%84
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=%C3%84
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=%C3%84
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=%C3%84c
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=%C3%84c


Från KB 9 oktober 2015:

Dewey decimalklassifikation
Dewey decimalklassifikation (DDK) är det mest spridda 
klassifikationssystemet i världen, översatt till över 30 språk. Bibliotek i 
mer än 135 länder använder DDK och mer än 60 nationalbibliografier 
har deweyklassningar. I Sverige används DDK sedan 2011 av ett stort 
antal bibliotek, bland annat Kungliga biblioteket.

För mer information om DDK och en mer fullständig översikt:
• www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK • deweybloggen.kb.se

 Översikt till DDK23 (två nivåer)
 Lathund DDK - SAB

Lathund DDK-SAB 
DDK	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 SAB
000	
 Datavetenskap, kunskap & system 	
 	
 A, B
004-006 Datavetenskap	
 	
 	
 	
 	
 Pu 
010 	
 Bibliografier	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aa
020	
 Biblioteks- & informationsvetenskap	
 	
 Ab, Ac
030	
 Uppslagsverk & kalendrar	
 	
 	
 	
 Ba 
040 	
 [Vakant] 
050	
 Tidskrifter & seriella resurser	
 	
 	
 Bd
060	
 Föreningar, organisationer & museer 	
 	
 Bk, Bg-Bh
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering	
 Bt 
080 	
 Citat	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bb 
090	
 Handskrifter & rara böcker	
 	
 	
 	
 Aea

100 	
 Filosofi	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 D 
110 	
 Metafysik	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Dj 
120 	
 Kunskapsteori	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ddb
130	
 Parapsykologi & ockultism 	
 	
 	
 	
 Bl, Dop
140	
 Filosofiska skolor	
 	
 	
 	
 	
 Dbc 
150 	
 Psykologi	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Do 
160	
 Filosofisk logik	
 	
 	
 	
 	
 	
 Dc 
170 	
 Etik	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Dg 
180	
 Antik, medeltida & österländsk filosofi	
 	
 Dba 
190	
 Modern västerländsk filosofi	
	
 	
 	
 Dbc

200 	
 Religion	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 C
210	
 Religionsfilosofi & religionsteori	
 	
 	
 C:d, Cm 
220 	
 Bibeln	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Cb-Cc
230	
 Kristendom & kristen teologi	
 	
 	
 Ca,Ce
240	
 Kristendomsutövning & kristet bruk	
 	
 Cf, Ci 
250	
 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar	
 Cg
260	
 Kristen organisation,socialt arbete &tillbedjan Ch, Cg 
270 	
 Kristendomshistoria	
 	
 	
 	
 	
 Cj 
280	
 Kristna samfund	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ck
290	
 Övriga religioner	
	
 	
 	
 	
 	
 Cm-Cn

300 	
 Samhällsvetenskaper 	
	
 	
 	
 	
 O
301-307 Sociologi & antropologi	
 	
 	
          Oa,M	

310 	
 Statistik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Oj
320 	
 Statsvetenskap	
 	
 	
 	
 	
 	
 Oc 
330 	
 Nationalekonomi 	
 	
 	
 	
 	
 Qa
340	
 Juridik	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Oe resp ämne?oe 
351-354 Offentlig förvaltning	
 	
 	
 	
 Od 
355-359 Militärvetenskap	
 	
 	
 	
 	
 S 
360	
 Sociala problem & sociala tjänster	
	
 	
 Oh
370 	
 Utbildning 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 E
380	
 Handel, kommunikationer & transport 	
 	
 Qj, Pr
390	
 Seder, etikett & folklore	
 	
 	
 	
 M
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400 	
 Språk 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 F
410 	
 Språkvetenskap 	
 	
 	
 	
 	
 	
 F
420	
 Engelska & fornengelska 	
 	
 	
 	
 Fe
430	
 Tyska & besläktade språk	
 	
 	
 	
 Ff-Fg 
440	
 Franska & besläktade romanska språk 	
 	
 Fj
450	
 Italienska, rumänska & besläktade språk 	
 Fi
460	
 Spanska, portugisiska, galiciska 	
 	
 	
 Fk-Fl
470	
 Latin & italiska språk 	
 	
 	
 	
 	
 Foc
480	
 Klassisk grekiska & modern grekiska 	
 	
 Foa
490	
 Övriga språk	
 	
 	
 	
 	
 	
 Fp-Få

500 	
 Naturvetenskaper 	
 	
 	
 	
 	
 U
510 	
 Matematik 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 T
520 	
 Astronomi 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ua
530 	
 Fysik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ucc
540 	
 Kemi	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Uce
550	
 Geovetenskaper & geologi 	
 	
 	
 	
 Ud, Ub
560	
 Fossiler & förhistoriskt liv 	
 	
 	
 	
 Udb
570	
 Biologi 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ue
580	
 Växter (botanik) 	
	
 	
 	
 	
 	
 Uf
590	
 Djur (zoologi)	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ug

600	
 Teknik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 P
610	
 Medicin & hälsa 	
	
 	
 	
 	
 	
 V
620	
 Ingenjörsvetenskap 	
 	
 	
 	
 	
 P, Pa, Pb
630 	
 Jordbruk 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Qd-Qg
640	
 Hemkunskap & familjekunskap 	
 	
 	
 Qc
650	
 Företagsledning & PR 	
	
 	
 	
 	
 Qb
660	
 Kemisk teknik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Pm
670-680 Tillverkning 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Pe-Pl
690 	
 Byggnadsteknik 	
	
 	
 	
 	
 	
 Pp

700 	
 Konstarterna 	
 	
 	
 	
 	
 	
 I
710	
 Fysisk planering & landskapsarkitektur 	
 	
 Icu, Odg
720 	
 Arkitektur 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ic
730	
 Skulptur, keramik & metallkonst 	
 	
 	
 Id
740	
 Grafiska konstformer & konsthantverk 	
 	
 Ig, Ih, Hci, H+.05
750 	
 Målarkonst 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ie
760	
 Tryckframställning & grafiska tryck 	
 	
 If
770	
 Fotografi, datorkonst, film, video In, 	
 	
 Pn
780	
 Musik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ij, X, Y
790	
 Idrott, spel & underhållning 	
	
 	
 	
 R

800	
 Litteratur 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 H, G
810	
 Amerikansk litteratur på engelska 	
	
 	
 Heq, Geq
820	
 Engelska & fornengelska litteraturer 	
 	
 He, Ge
830	
 Tyska & besläktade litteraturer 	
 	
 	
 Hf, Gf
840	
 Franska & besläktade litteraturer 	
 	
 	
 Hj, Gj
850	
 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer 	
Hi, Gj
860	
 Spanska, portugisiska & galiciska litteraturer 	
Hk, Gk
870	
 Latinska & italiska litteraturer 	
 	
 	
 Hoc, Goc
880	
 Klassisk & modern grekisk litteratur 	
 	
 Hoa, Goa
890	
 Övriga litteraturer	
 	
 	
 	
 	
 Hp-Hå, Gp-Gy

900 	
 Historia 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 K
910	
 Geografi & resor 	
 	
 	
 	
 	
 N
920	
 Biografi & genealogi 	
 	
 	
 	
 	
 L
930	
 Forntida världens historia (före ca 499) 	
 	
 J,K
940	
 Europas historia 	
	
 	
 	
 	
 	
 Ka
950	
 Asiens historia 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ko, Jo
960	
 Afrikas historia 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Kp, Jp
970	
 Nordamerikas historia 	
	
 	
 	
 	
 Kqa-Kqc, Jqa-Jqc
980	
 Sydamerikas historia 	
 	
 	
 	
 	
 Kqd; Jqd
990	
 Övriga områdens historia 	
 	
 	
 	
 Kr, Ks, Jr, Js



Systemet för mänskliga verksamheter,
Klassifikationssystem för verksamheter, med Deweys områden 
inlagda.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
010	
 Bibliografier
020	
 Biblioteks- & informationsvetenskap 
030	
 Uppslagsverk & kalendrar
100	
 Filosofi, del om filosofihistoria o d

SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
100	
 Filosofi  utom filosofihistoria o d som går till 109

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 
200	
 Religion

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
Politiska vetenskaper:
310	
 Statistik 
320	
 Statsvetenskap 
330	
 Nationalekonomi, delar om finanser o d till 657
340	
 Juridik 
Politiska verksamheter:
350	
 Offentlig förvaltning, delar om demokratiska församlingar
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om politiska 
	
 verksamheter

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter.
Nytt  område

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
500	
 Naturvetenskaper

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
600	
 Teknik
000	
 Datavetenskap, kunskap & system
380	
 Handel, kommunikationer & transport
330	
 Nationalekonomi, delar om finanser o d till 657

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
         70 allmänt om konst och kultur och 71-78 fysiska miljöer o d:
700	
 Konstarter, men ej 790	
Idrott, spel & underhållning
090	
 Handskrifter & rariteter 
060	
 Föreningar, organisationer & museer, delar om museer.

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verksamheter. Sport
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi
390	
 Seder, etikett & folklore
790	
 Idrott, spel & underhållning
360	
 Sociala problem & sociala tjänster , delar
370	
 Utbildning
060	
 Föreningar, organisationer & museer, utom museer
 
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
400	
 Språk
800	
 Litteratur, retorik & analys

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering  
050	
 Tidskrifter & seriella resurser
900	
 Historia

I följande förteckning har SABs områden i korthet lagts in enligt 
sidorna 298 - 436 i http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
20 områden:

Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.(SAB D med mera)
100	
 Filosofi

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
Samhällenas gemensamma vetande och tänkande. Individernas inre 
verkligheter om och av individerna ligger på 11-19. 

SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. (SAB Aa, Ac)
010	
 Bibliografier

SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.(SAB Ab)
020	
 Biblioteks- & informationsvetenskap

SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar. (SAB Ba)
030	
 Uppslagsverk & kalendrar

SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband (Nytt)

SW   . 105 Övergripande om forskning  (SAB del Bf)

SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter  (SAB delarQBk)

SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d. /SAB del E)

SW   . 108 Samhällskunskap. (SAB del Q)

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria. (SAB Be, DB)

SW   11/19 Individernas inre verkligheter. (SAB D men delar på 109)

SW   11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.(SAB Em:oi)
110	
 Metafysik, görs om till  SW11

SW   12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.  (SAB del Op)

SW   13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. (SAB De, DF)

SW   14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. (SAB Dj,DH)
140	
 Filosofiska skolor

SW   15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.  (SAB Do)
150	
 Psykologi

SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.  (SAB DC, Dd)
160	
 Filosofisk logik
120	
 Kunskapsteori 
 
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral.  (SAB Dg)
170	
 Etik

SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. (SAB Da,Db)
180	
 Antik, medeltida & österländsk filosofi 
190	
 Modern västerländsk filosofi

http://wimnell.com/omr1.html
http://wimnell.com/omr1.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr105.html
http://wimnell.com/omr105.html
http://wimnell.com/omr106.html
http://wimnell.com/omr106.html
http://wimnell.com/omr107.html
http://wimnell.com/omr107.html
http://wimnell.com/omr108.html
http://wimnell.com/omr108.html
http://wimnell.com/omr109.html
http://wimnell.com/omr109.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr17.html
http://wimnell.com/omr17.html
http://wimnell.com/omr18-19.html
http://wimnell.com/omr18-19.html


2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

SW   2 Religiösa verksamheter o d.  (SAB C)
SW   20 Övergripande religiösa verksamheter o d. 
200	
 Religion 

SW   21 Allmän religionsvetenskap. 
210	
 Religionsfilosofi & religionsteori

SW   22/28 Kristna religioner. 
220	
 Bibeln 
230	
 Kristendom & kristen teologi 
240	
 Kristendomsutövning & kristet bruk 
250	
 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar 
260	
 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan 
270	
 Kristendomshistoria 
280	
 Kristna samfund 

SW   29 Icke kristna religioner o d.
290	
 Övriga religioner

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi: Sociologi till 79, 
antropologi till 7911-7913 

SW   31 Statistik och demografi. (SAB Oi, Oj
310	
 Statistik

SW   32 Statsvetenskap.  (Ob. Oc)
320	
 Statsvetenskap 

SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi. (SAB Qa, ej finans)
330	
 Nationalekonomi
 
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.  (SAB O utom delar)
340	
 Juridik

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
350	
 Offentlig förvaltning & militärvetenskap, del om demokratiska 
församlingar. Opolitisk förvaltning till 6520-6525. Militärt till 
6526-6529. (SAB del O, bara egna dokument)

SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar: (SAB delar A-Ö)
SW   36 ...om individernas kroppsliga förhållanden. 
SW   37 ...om utbildning o d. 
SW   38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks. 
SW   39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om politiska 
verksamheter. Sociala tjänster  (socialvård o d) till 7951 
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4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.  (Nytt)
3 områden:
Nytt område som inte finns i Dewey.
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. (SAB T, U, J)
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
500	
 Naturvetenskaper

SW   51 Matematik. 
510	
 Matematik

SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
520	
 Astronomi

SW   53 Fysik o d. 
530	
 Fysik

SW   54 Kemi o d. 
540	
 Kemi

SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
550	
 Geovetenskaper & geologi

SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
560	
 Paleontologi. Dessutom arkeologi från Dewey93 Historia

SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
570	
 Biologi

SW   58 Botanik. 
580	
 Växter (botanik)

SW   59 Zoologi. 
590	
 Djur (zoologi)
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6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
30 områden:

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 

SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. (SABKv)

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. (SAB V, Ps)
610	
 Medicin & hälsa

SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) (SAB P delar konstr.)
620	
 Ingenjörsvetenskap 

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
(SAB Qd, Qe, Qf, Qg, del Uh)
630	
 Jordbruk

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. (SAB Qc)
640	
 Hemkunskap & familjekunskap

SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. (SAB Qca)
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. (SAB Qm)
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.(SAB del Pc,Pp) 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)  (SAB Qcd+e)
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. (SAB Pci)
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. (SAB Qcb)
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  (SAB Qcg)

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. (SAB Qbg,del Bv, Pu)
000	
 Datavetenskap, kunskap & system

SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. (SAB Qd)
350	
 Offentlig förvaltning & militärvetenskap, del om opolitisk förv. 

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. (SAB S)
350	
 Offentlig förvaltning & militärvetenskap, el om militärt 

SW   . 653 Handelsverksamheter.  (SAB Qi)
380	
 Handel, kommunikationer & transport, del om handel

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. (SAB Qjg,del Bv+Pu)
380	
 Handel, kommunikationer & transport, del om televerksamheter

SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. (SAB Ad)

SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. (SAB Qjb,del Pr)
380	
 Handel, kommunikationer & transport, del om transportverks.

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. (SAB 
Ok, Oae, Oaf,  Obc)

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.  
(SAB Oha, Om,  Qb, Qz)
650	
 Företagsledning & PR,del om företagsledning

SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
(SAB bl, Qbm)
650	
 Företagsledning & PR,, del om PR
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SW   66/68 Tillverkning av varor. (SAB P delar om varutillverkning)
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
660	
 Kemisk teknik 
670	
 Tillverkning 
680	
 Tillverkning för särskilda ändamål

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
(SAB Pp delar som gäller tillverkning/byggande)
690	
 Byggnadsteknik

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 

SW   70 Allmänt om konst o kultur. (SAB Bf, Ia, Ib,  Kt)
700	
 Konstarter

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.  
(SAB Odg, del Uh, del Ic)
710	
 Landskapsarkitektur & fysisk planering

SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. (SAB Ic)
720	
 Arkitektur

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
(SAB Bg, Bh, Id,  Ii,  Ky)
730	
 Skulptur, keramik & metallkonst
060	
 Föreningar, organisationer & museer, del om museer.

SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning. 
(SAB Ig, Ih) 
740	
 Grafiska konstformer & konsthantverk, del  konsthantverk  o d 

SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
(SAB Ae, Af, Ie, If, Pn)
750	
 Målarkonst 
760	
 Tryckframställning & grafiska tryck 
740	
 Grafiska konstformer & konsthantverk, del om grafisk konst
770	
 Fotografi, datorkonst, film, video , del om foto
090	
 Handskrifter & rariteter 

SW   78 Musik ( konserter o d 792) (SAB  Ij, X, Y.)
780	
 Musik
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SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
(SAB Ku, Oa, )
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi, del om sociologi

SW   . 7911-7913 Seder och bruk. (SAB  Bl,  M, Qcg del)
390	
 Seder, etikett & folklore
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi, del om 
antropologi
130	
 Parapsykologi & ockultism. 

SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. (SAB Im, del Bu) 
770	
 Fotografi, datorkonst, film, video , del om film, radio, tv o d.
790	
 Idrott, spel & underhållning del om underhållning.
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering , del om ljud-och 
bildmedier

SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. (SAB Ik)
790	
 Idrott, spel & underhållning, del om teater o d.

SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. (SAB Rc, del Rbo)
790	
 Idrott, spel & underhållning, del om teater o d, delar

SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 
(SAB Rd, Re) 
790	
 Idrott, spel & underhållning , del om spel

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. (SAB Oa, Oh, Oepa )
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om socialvård o d

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.  (SAB delar 
av KT och M mm.)
360	
 Sociala problem & sociala tjänster. delar om brott m m

SW   . 7957 Undervisning o d.  (SAB  E)
370	
 Utbildning

SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om migration o d
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta 
områden. Det kan vara lämpligt att föra hit: främlingsfientlighet, 
rasism, invandrare, migration, integrering o d

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
(SAB Bi, Bk) 
060	
 Föreningar, organisationer & museer, del om föreningar o

SW   796/799 Sport, idrott o d. (SAB  R, delar på 793, 794)
790	
 Idrott, spel & underhållning, del om idrott

http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr792.html
http://wimnell.com/omr792.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr794.html
http://wimnell.com/omr794.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr796-799.html
http://wimnell.com/omr796-799.html


8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:

SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. (SAB  F)
400	
 Språk 
410	
 Språkvetenskap 

802
420	
 Engelska & fornengelska 

803
430	
 Tyska & besläktade språk

804
440	
 Franska & besläktade romanska språk 

805
450	
 Italienska, rumänska & besläktade språk 

806
460	
 Spanska, portugisiska, galiciska 

807
470	
 Latin & italiska språk ( ev. grekiska och latin)

808
480	
 Klassisk grekiska & modern grekiska  (ev, slaviska och baltiska)

809
490	
 Övriga språk

SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.  (SAB G)
800	
 Litteratur, retorik & analys
080	
 Citat
Dewey blandar litteratuvetenskap och skönlitteratur. I SAB ligger 
litteraturvetenskapen på det som motsvarar 81 och slönlitteraturen på 
det som motsvarar 82-89.

SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. (SAB H)

SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
810	
 Amerikansk litteratur på engelska 
820	
 Engelska & fornengelska litteraturer

SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
830	
 Tyska & besläktade litteraturer 

SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
840	
 Franska & besläktade litteraturer

SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
850	
 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer 

SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
860	
 Spanska, portugisiska, galiciska litteraturer

SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
870	
 Latinska & italiska litteraturer (ev grekiskt och latinskt)

SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
880	
 Klassisk & modern grekisk litteratur (ev.slaviskt och baltiskt)

SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .
890	
 Övriga litteraturer
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9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
geografi. Biografi. Allmän historia. 12 områden:

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
900	
 Historia

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 
(SAB del B, Bb,  BD, Br, Bs, Bt, Ä)
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering 
050	
 Tidskrifter & seriella resurser  
 
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 
(SAB N)
910	
 Geografi & resor

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. (SAB L)  
920	
 Biografi & genealogi

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
(SAB  K, delar av Ky till 73)

SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
930	
 Forntida världens historia (före ca 499)

SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
940	
 Europas historia

SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
950	
 Asiens historia 

SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 

960	
 Afrikas historia

SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
970	
 Nordamerikas historia

SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
970	
 Nordamerikas historia

SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.
990	
 Övriga områdens historia
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Universitet och högskolor. 
Från http://uka.se 24 sept 2015

Statliga och enskilda utbildningsanordnare
I Sverige får 44 universitet och högskolor utfärda svenska examina. 31 
av dessa är statliga. 29 lärosäten har tillstånd att utfärda examina på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, övriga har bara till-stånd 
att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom finns 
det fyra enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom 
psykoterapi. 

Några lärosäten är så kallade enskilda utbildningsanordnare, det vill 
säga högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av 
stiftelser eller föreningar. Regeringen har gett dessa rätt att utfärda 
högskoleexamina enligt den svenska examensordningen. Några 
exempel är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i 
Stockholm och Högskolan i Jönköping, som alla har ett brett utbud av 
utbildningar och också har rätt att utfärda examina på forskarnivå.

Andra enskilda utbildningsanordnare kan bara ge examina inom ett 
särskilt område, som till exempel Beckmans designhögskola och 
Örebro teologiska högskola.

Karta över universitet och högskolor 
Klicka på bilden för att förstora.
Siffrorna anger var på kartan lärosätet finns.

http://uka.se
http://uka.se
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Universitet
Chalmers tekniska högskola (enskild) 4 
Göteborgs universitet 4 
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5 
Karlstads universitet 9 
Karolinska institutet 5 
Kungl. Tekniska högskolan 5 
Linköpings universitet 7 
Linnéuniversitetet 10, 11 
Luleå tekniska universitet 8 
Lunds universitet 3 
Mittuniversitetet 13, 14, 15
Stockholms universitet 5 
Sveriges lantbruksuniversitet 1 
Umeå universitet 6 
Uppsala universitet 1, 2
Örebro universitet 12 

Högskolor
Blekinge tekniska högskola 16 
Försvarshögskolan 5 
Gymnastik- och idrottshögskolan 5 
Högskolan i Borås 17 
Högskolan Dalarna 18, 19 
Högskolan i Gävle 20 
Högskolan i Halmstad 21 
Högskolan i Jönköping (enskild) 22 
Högskolan Kristianstad 23 
Högskolan i Skövde 24 
Högskolan Väst 25 
Malmö högskola 26 

Mälardalens högskola 27, 28 
Södertörns högskola 5

Konstnärliga högskolor
Beckmans designhögskola (enskild) 5 
Konstfack 5 
Kungl. Konsthögskolan 5 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5 
Stockholms konstnärliga högskola 5

Övriga enskilda utbildningsanordnare
Ericastiftelsen 5 
Ersta Sköndal högskola 5 
Högskolan Evidens 4 
Gammelkroppa skogsskola 29 
Johannelunds teologiska högskola 1 
Newmaninstitutet 1 
Röda korsets högskola 5 
Sophiahemmet högskola 5 
Stockholms Musikpedagogiska Institut 5 
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 5 
Stockholms akademi för psykoterapeututbildning 5 
Teologiska Högskolan, Stockholm 5 
Örebro teologiska högskola 12

Se även karta med några av universitetens och högskolornas nyckeltal 
(antal anställda, registrerade studenter och avlagda examina) »
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Universitet och högskolor 

Universitet och högskolor redovisas med hjälp av utdrag från deras 
hemsidor på Internet på sidorna 13 - 244  i:

Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksam-
heter  som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Så kort som hemsidorna medger redovisas för varje skola något om 
deras allmänna syften och organisation samt fakulteter, institutioner. 
och ämnen. Det antas att institutioner och ämnen rymmer både 
utbildning och forskning, men fördelningen mellan dem kan inte helt 
klargöras eftersom skolorna vanligen är otydliga med det.

Huvuduppgiften är att få tag i deras ämnen, vilket inte alltid är så lätt.
Skolorna har olika upplägg för sina hemsidor. De börjar ofta med re-
klam för skolorna och kan då vara kaotiska så som den kommersiella 
reklamen kan var förvirrande..

Redovisningen för skolorna börjar uppifrån med fakulteter o d,  som 
sedan underindelas i  institutioner och ämnen och då placerat ut på 
respektive fackområde. Ibland slutar det med institutioner och  då får 
läsaren plocka fram detaljer om ämnen. I möjligaste mån infogas 
digitala länkar, redovisningen bör läsas under uppkoppling till Internet.

Sida
  13	
 Universitet	

  28	
 Högskolor

  54	
 Systemet med mänskliga verksamheter, med inlägg från 
	
 Universitet och högskolor
  55	
 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 20 områden
  87	
 2. Religiösa verksamheter o d. 5 områden
  96	
 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 15 områden
104	
 4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 3 områden
106	
 5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 11 områden
114	
 6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 30 områden
182	
 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 21 områden
234	
 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 omr.
239	
 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän 	
  
	
     geografi. Biografi. Allmän historia. 12 områden

Vetenskapsrådet m m
I sammanställningen redovisas också
Sida
245	
 Från Vetenkapsrådet sept 2015. Ämnesöversikter
245	
 ÄMNESÖVERSIKT 2014 HUMANIORA OCH 
	
 SAMHÄLLSVETENSKAP
247	
 ÄMNESÖVERSIKT 2014 KONSTNÄRLIG FORSKNING
247	
 ÄMNESÖVERSIKT 2014 MEDICIN OCH HÄLSA 
248	
 ÄMNESÖVERSIKT 2014 NATURVETENSKAP  OCH
	
 TEKNIKVETENSKAP
250	
 OVERVIEW 2014 DEVELOPMENT RESEARCH 
252	
 ÄMNESÖVERSIKT 2014UTBILDNINGSVETENSKAP
254	
 Klinisk behandlingsforskning
254	
 Nationell samordning av kliniska studier

http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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256	
 Utvecklingens krafter.
258 	
 Systemet med mänskliga verksamheter

261	
 Klassifikationssystemet för de mänskliga verksamheterna 
	
 med vetenskapsrådets ämnen inlagda
271	
 Kommentarer
271	
 Regeringskansliet:

272	
 Om Vetenskapsrådet
273	
 Om Forte. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
	
 välfärd.
274	
 Forskningsrådet Formas. Forskning för hållbar utveckling

275	
 Från www.forskning.se
277	
 Aktörer inom forskning & utveckling
289	
 Webbkarta forskning.se

298	
 Klassifikationssystem för verksamheter. Med ämnen i 
	
 SAB/Libris, DC (Dewey) och DK (UDK)
299	
 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
319	
 2 Religiösa verksamheter o d.
325	
 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter
337	
 4 Sambandsforskningsverksamheter.
338	
 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
349	
 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
382	
 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
415	
 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
426	
 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

437	
 Förteckning över myndigheter

490	
 Sveriges Kommuner och Landsting

492	
 SCB:Nationell förteckning över forskningsämnen

506	
 Från Statistiska cntralbyrån, SCB. Innehåll.
506	
 Sveriges officiella statistik.
507	
 Statistikansvariga myndigheter.
513-	
 Officiell statistik efter ämne.
513
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Sveriges regeringar under 100 år
Nedan finner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har 
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början.

Årtal  Statsminister Typ av regering

1900-09-12 
1902-07-0 Fredrik von Otter Borgerlig

1902-07-05
1905-04-13 Erik Gustaf Boström Borgerlig

1905-04-13
1905-08-02 Johan Ramstedt Expeditionsministär

1905-08-02
1905-11-07 Christian Lundeberg Borgerlig samlingsregering

1905-11-07
1906-05-29 Karl Staaff Liberal

1906-05-29
1911-10-07 Arvid Lindman Höger

1911-10-07
1914-02-17 Karl Staaff Liberal

1914-02-17
1917-03-30 Hjalmar Hammarskjöld Höger

1917-03-30
1917-10-19 Carl Swartz Höger

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

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

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

1921-02-23
1921-10-13  Oscar von Sydow Ämbetsmannaministär

1921-10-13
1923-04-19 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

1923-04-19
1924-10-18 Ernst Trygger Höger

1924-10-18
1925-01-24 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

1925-01-24
1926-06-07 Rickard Sandler Socialdemokratisk

1926-06-07
1928-10-02 Carl Gustaf Ekman Koalition: Frisinnad, Liberal

1928-10-02
1930-06-07 Arvid Lindman Höger

1930-06-07
1932-08-06 Carl Gustaf Ekman Frisinnad

1932-08-06
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinnad



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

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

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

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

1945-07-31
1946-10-06 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

1946-10-11
1951-10-01 Tage Erlander Socialdemokratisk

1951-10-01
1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt, 
Bondeförbundet

1957-10-31
1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratisk

1969-10-14
1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratisk

1976-10-08
1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata 
samlingspartiet och Folkpartiet

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

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

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

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

1986-03-01
1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1990-02-26
1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1991-10-04
1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet

1994-10-07
1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1996-03-22
2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratisk

2006-10-06 Fredrik Reinfeldt Koalition: Moderata samlingspartiet, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet

I september 2014 förlorade de borgerliga valet och en regering Stefan 
Löfven med socialdemokrater och miljöpartister trädde till.



22 politikområden för politiken
Under årens  lopp har innehållet i dominerande politikområden 
skiftat. Utredningar har visat att dagens politiska problem kan 
inordnas i 22 politikområden som hvudsakligen stämmer överens 
med regeringens ministerområden.

 	
 * Partiledare Stefan Löfven.
    	
 * Allmänt om socialdemokraternas  politik. 

 	
 * Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
   	
    Politik för en utrikesminister. 

	
 * Europapolitik. 
   	
    Politik för en EU-minister. 

	
 * Demokratiproblem, juridik. 
  	
    Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

	
 * Försvar. 
   	
    Politik för en försvarsminister.

	
 * Klimat och klimatpolitik  
   	
    Politik för en miljöminister.

	
 * Transporter. 
  	
    Politik för en infrastrukturminister.

	
 * Planering av fysiska miljöer.  
   	
    Politik för en plan- och byggminister.

	
 * Landsbygdspolitik. 
   	
    Politik för en landsbygdsminister.

	
 * Bistånd. 
   	
    Politik för en biståndsminister.

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

	
 * Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
   	
    Politik för en hem- och konsumentminister och en  	
  
               energiminister.

	
 * Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
   	
    Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och 	
  
               socialtjänst o d

	
 * Utbildning. Forskning. 
   	
    Politik för en utbildningsminister.

	
 * IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   	
    Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

	
 * Jobb. 
   	
    Politik för en arbetsmarknadsminister.

	
 * Näringar. 
   	
    Politik för en näringsminister.

	
 * Handel. 
   	
    Politik för en handelsminister.

	
 * Migration. Integration o d. 
   	
    Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

	
 * Polisen. Brott. Kriminalvård. 
   	
    Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

	
 * Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.   
   	
    Politik för finans-, finansmarknads- och 	
  
               socialförsäkringsministrar.



De 22 politikområdena och klassifikations-
systemets verksamheter. Från sid 268-272 i zzr 12/11 2014

Fördelningen av klassifikationssystemets områden kan bli, med hänsyn 
till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:

 1	
	
 Ledning. (Statsminister)
	
 	
 353 Sveriges regering 
	
 	

 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. Gruppsekre-
            terare. Partisekreterare) Förutsättningar för regeringen.
	
 	
 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
	
    352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	
   
	
    utomlands)
	
    6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del
	
    36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
	
    36...om individernas kroppsliga förhållanden.
	
    37...om utbildning o d.
	
    38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
	
    39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

 3	
 Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister 
	
 och Världsplaneringsminister) 91+93-99 har tagits med här.
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99. 
	
 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
	
    93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
	
    94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
	
    95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	
  96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

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

 4	
 Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99 Del
	
 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa. 
	
 Del

 5	
 Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. Justitie-
            minister, del)
	
 31 Statistik och demografi
	
 32 Statsvetenskap
	
 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
	
 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
	
 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del

 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
	
 6525-6529 Militära verksamheter

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del

 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
	
 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

 9	
 Planering av fysiska miljöer.  (Plan- och 	
 byggminister.)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
	
 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	
 Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
	
 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske



11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
	
 7951 Socialvård o d. Del

12	
 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
	
 (Socialminister)
	
 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär- 
            verksamheter

13	
 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
	
 (Hem- och konsumentminister.  Energiminister)                                                             
	
 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
	
 641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
	
 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
	
 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
	
 645 Användning av inventarier o d.
	
 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
	
 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
	
 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d. Del

14	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och 
	
 äldreminister)
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Del
	
 7951 Socialvård o d.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	
 7957 Undervisning o d.
	
 Forskning och utbildning:	

	
 4 Sambandsforskningsverksamheter.
	
    5 Naturforskning. Matematikverksamheter
	
    50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
            51 Matematik

             52 Astronomi, rymdforskning
	
    53 Fysik o d
	
    54 Kemi o d
	
    55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
	
    56 Paleontologi, arkeologi o d
	
    57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
	
    58 Botanik.
	
    59 Zoologi
	
    60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
	
    62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna 
	
 grupper o d. Del

16	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister) 
	
 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
	
   102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
	
 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
	
    104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
	
    105 Övergripande om forskning 
            106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
            107 Övergripande om kulturella  verksamheter, utbildning o d.
            108 Samhällskunskap. 
	
    109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
	
    11/19 Individernas inre verkligheter.
	
    11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
	
    12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
	
    13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
	
    14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
	
    15 Individens psykiska mekanismer. Psykologi o d.
	
    16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.



	
   17 Individens moral och uppfattningar om moral.
   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
	
   20 Övergripande religiösa verksamheter o d
	
   21 Allmän religionsvetenskap
	
   22/28 Kristna religioner
	
   29 Icke kristna religioner o d
	
 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
	
 654 Telekommunikationsverksamheter.
	
 655 Förlagsverksamheter o d.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 70 Allmänt om konst och kultur.
	
 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
	
 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
	
 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
	
 78 Musik ( konserter o d 792)
	
 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
	
 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
	
 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
	
 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
	
 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna grupper o d. 
	
 Del
	
 796/799 Sport, idrott o d
	
 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
	
 81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
	
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
	
 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
	
 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
	

	
   (Området är mycket stort, men politikerna brukar inte ha     	
  
	
   mycket intresse för konst och kultur)

17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister.)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad. Del

18	
 Näringar. (Näringsminister)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad.Del
	
 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 66/68 Tillverkning av varor
	
    66 Tillverkning av kemivaror o d
	
    67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
	
    68 Tillverkning av komplexvaror
	
    69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

19	
 Handel. (Handelsminister)
	
 653 Handelsverksamheter.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
	
 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet m m

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
	
 7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	
 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,försäkringar.
	
 (Finansminister. Finansmarknadsminister. 	
 Skatteminister. 
	
 Socialförsäkringsminister)
	
 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter



Kommentarer:

Det som anges för politikområdet om  planering och information 
om  regeringspolitiken avser förutsättningar för politik o d, hur man 
organiserar sin verksamhet, Källor till planering av och information 
om regeringspolitiken. Ett område för hur man kommer fram till 
politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 
Se exempel i 
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Verksamheterna 91 och 93-99 har placerats på politikområdet för 
utrikesfrågor eftersom det som  hänt och händer i världen är viktigt för 
utrikesfrågorna, men de verksamheterna har delar på alla politikområ-
den. Området 9 kan i första hand anses höra till politikområdet för 
kultur med kommentaren att alla politikområden har delar i 9.

På grund av att politikerna har svårt att hantera kulturfrågor blir 
politikområdet för kultur mycket stort. Alla politikområden har delar 
inom området för kultur, men det är besvärligt att ange hur.

Verksamhetsområdet 79 gäller sociala miljöer och är då egentligen ett 
område för kultur, men i området 79 har brutits ut delar som ses som 
särskilda områden: socialpolitik, bistånd, polis o d, utbildning, migra-
tion-integration-segregation  och idrott. 

Området polis är bredare än bara polis. (Se omr7952-7956.html) Se 
gärna omr7952-7956d.pdf

Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 
många detaljproblem. 

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med områ-
det om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram 
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen 
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.

Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och 
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande värl-
den och de olika länderna.

Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den 
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade 
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela 
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om 
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för 
biståndet.

Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område 
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verk-
samheter och område om omsorg för grupper  som behöver stöd.

Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur 
od, område för jobb och område för näringar och område för handel. 

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och 
område för brott, polis od.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän 
man gått igenom alla de tidigare områdena.

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


Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige 
och världen och om att ge människorna de 
utbildningar, kunskaper och informationer 
de behöver.

Politiken i Sverige har hösten 2015 kommit i ett nytt läge. Efter åtta år 
av borgerligt styre fick Sverige hösten 2014 en ny regering med 
socialdemokrater och miljöpartister ledd av socialdemokraternas ord-
förande Stefan Löfven.

Vid behandlingen av regeringens budgetförslag röstade Sverigedemo-
kraterna mot all praxis så att regeringen förlorade. Statsministern var 
då beredd på att utlysa nyvall, men i sista stund gjorde regeringsparti-
erna och de borgerliga partierna en “decemberöverenskommelse” så 
att regeringen kunde sitta kvar men måste regera med borgerlig bud-
get.

Med vårbudgeten 2015 kunde regeringen lindra det borgerliga in-
flytandet. Hösten 2015 har regeringen lämnat ett budgetförslag stött av 
S, Mp och V som man hoppades skulle gå igenom riksdagen.

Men kristdemokraterna , KD, har hållit riksting där medlemmarna 
kräver att decemberöverenskommelsen ska slopas. De borgerliga 
partierna har i hast kommit överens om att de vill slopa och det har 
utlöst politisk oro. Vid partiledardebatten i TV2 den 12 oktober 2015 
var slopandet av decemberöverenskommelsen första pogrampunkten.

Sverigedemokraterna  framförde under 1914 att de kommer att fälla 
alla regeringar som inte gör som sverigedemokraterna vill. De vill 
starkt minska invandringen på ett sätt som de andra partierna inte vill.
Det är risk att de borgerliga partierna eller något av dem vill  närma 
sig sverigedemokraterna så att det blir en borgerlig regering. Så är 
situationen den 12 oktober. Ingen vet hur det kommer att gå.

Sverigedemokraterna är främlingsfienliga, kan ses som rasister, och 
det ogillas av de andra partierna, som dock kan tänkas tumma på sina 
åsikter för att komma in i en  ny regering. Man kan undra hur det 
kommer sig att sverigedemokraterna får så många röster. En orsak är 
troligen att de som röstar på dem har för dåliga kunskaper om sam-
hällenas och människornas förhållanden, de har fått för dålig under-
visning i skolorna och har från andra håll fått för dåliga informationer.

Läget i världen och hur det har utvecklats tyder på att främlingsfienlig-
het, rasism och ojämlikhet o d är orsaker till förödande revolutioner 
och krig och ett hinder för en förbättring av läget i världen.

Sverige och svenskarna påverkas av det som händer utanför landet och 
kan också påverka det som händer där även om möjligheterna för det 
är små. Men svenskarna kan under alla förhållanden bedriva en politik 
som förbättrar i Sverige.

Världen har förändrats under årtusendenas och århundradenas lopp. En 
fundamentalt viktig föränding är demokratins genombrott. I Sverige 
kan demokratin i bästa fall kunna anses vara 90 år gammal om man 
räknar med kvinnornas rösträtt 1924 och i världen, totalt sett, högst 
70 år gammal om man räknar efter FNs deklaration om mänskliga 
rättigheter och de forna koloniernas avskaffande efter andra världs-
kriget. 



För att demokratin ska fungera väl måste alla ha goda kunskaper om 
världens och ländernas problem. I världen utanför Sverige kan männi-
skornas kunskaper vara mycket dåliga, i Sverige tror vi att vi är kunni-
gare, men de s k pisaundersökningarna visar att svenska skolbarns 
kunskaper på senare år är sämre än i många länder vi tror oss över-
glänsa. Det är inte säkert att pisaundersökningarna är upplagda på 
bästa sätt, men vi måste räkna med att vi i Sverige måste förbättra 
människornas kunskaper.

Dagens Nyheter hade den 4 oktober 2015 en intervju med statsminister
Stefan Löfven, där han anger fyra  områden för sin politik: skolan 
jobben, välfärden och klimatet. Det är gott och väl, men han borde 
också ha först en politik om världssamhällets och det svenska sam-
hällets utveckling. Det är en fråga om hur olika politikområden påver-
kar varandra.

De politiska aktörerna behandlar vanligen bara bitar av alla problem, 
anger vanligen inte någon tydlig helhetssyn. För att kunna föra politi-
ken bra måste man ha en helhetssyn som tar med alla problem.

Efter andra världskriget hade socialdemokraterna regeringsmakten i 
ungefär 25 år. Under 1950-talet försummade man bostadsbyggandet 
och det blev stor bostadsbrist. Vid mitten av 1960-talet hade social-
demokraterna förstått det och satte i all hast igång det s k miljonpro-
grammet entligt vilket skulle byggas en miljon lägenheter på tio år.
Det gjordes och statsminister Tage Erlander sa efteråt att han ångrade 
1950-talets bostadspolitik. Han hade inte kopplat ihop bostadspolitiken 
tillräckligt väl med annat, det var fel på helhetssynen.

Efter miljonprogrammet försummade politikerna bostadspolitiken. De 
borgerliga partierna såg till att hyresrätter ombildades till köpelägen-
heter. Bostadsbristen är nu enorm, unga som vill flytta hemifrån kan 
inte få bostad att hyra utan måste köpa lägenhet med lån som är pro-
blematiska. Familjer där barnen lyckats flytta hemifrån har svårt få 
annan bostad som passar den nya situationen och gamla som blivit 
skröpliga har svårt få tag i lämpliga lägenheter med service.

Under förkrigstiden var det vanliga familjesystemet att mannen hade 
arbete och tjänade pengar medan hustrun var hemmafru som lyxfru 
eller mer slavliknande fru som skötte hemmet och barnen. För kvin-
norna gällde det att bli gifta. Ogifta kvinnor behövde försörja sig 
själva och hade ett begränsat antal möjligheter att göra det. Att ogifta 
kvinnor hade barn var inte socialt acceptabelt. 

Under efterkrigstiden ändrades familjemönstret och fruarna började ha 
egna inkomster. Den sambeskattning som fanns blev olämplig och 
måste ändras. De politiska aktörerna och deras utredare kunde inte 
komma fram till vad som borde göras. Till slut tog sig finansminister 
Gunnar Sträng själv an med det problemet och ordnade en stor skatte-
reform 1970 som avslutade sambeskattningen. Den blev inte helt bra, 
men det var ändå ett stort framsteg. 

Kapitalbeskattningen blev inte bra 1970. I en liten reform 1982 blev 
den något bättre, i skattereformen 1990 blev den i stort sett bra, par-
tierna enades om att de skapat ett skattesystem som skulle duga nära 
nog i evighet. Trots det säger en del  med dåliga kunskaper att det 
behövs ett nytt system. Nationalekonomer har ofta dålig helhetssyn när 
man väntat sig bättre och kommer med förslag om finanser där man 
utelämnat eller underskattat viktiga komponenter.



Bostadspolitiken och skattepolitik blev i mitten på 1960-talet underla-
get för ett forskningsprojekt om samhällsplaneringens problem som 
pågått sedan dess. På 1970-talet ledde det till ett klassifikationssystem  
för mänskliga verksamheter som innebar en samhällsbeskrivning där 
alla samhällsproblem och sambanden mellan dem var med.

Systemet för mänskliga verksamheter gjordes i samband med Nordis-
ka Institutet för Samhällsplanering och finns i Nordplans meddelande 
1986:5: “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett klassifika-
tionssystem som hjälpmedel.”  Enligt Libris finns rapporten på biblio-
teken för pliktleveranser.

När datorerna och Internet kom väl igång på 1990-talet kunde forsk-
ningsprojektet ta fart och finns sedan 1998 behandlat på internet på 
http://wimnell.com  Systemet ger den helhetssyn på samhällen som 
behövs. 

I projektet behandlas dels utformningen av systemet  och dels den 
svenska politiken med utblickar mot världen utanför.

Sverige, världen och demokratin

Det sägs att universum är 13,8 år gammalt och att vårt jordklot är cirka 
4, 5 miljarder år gammalt. Såsmåningom uppstod här växtliv och djur-
liv. I miljontals år dominerades jorden av dinosarier, som dock för 
cirka 65 miljoner år sedan dog ut till följd av ett stort föremål som föll 
ned på jorden. Små djur överlevde, bl a en liten mus som sedan 
utvecklades till större djur, bla människor.  Människorna kom till i 
Afrika och spred sig sedan över jorden.

Människorna var till en början nomader, åt frön och frukter och djur 
man kunde fånga. För cirka 10 000 år sedan började de bli bofasta, 
ordnade med jordbruk  och organiserade sig i grupper och samhällen.

Så kallade högkultuer uppstod i områdena kring Medelhavet och i 
Asien. I västerlandet kan man räkna historisk tid med bl a Egypten, 
Mesopotanien, Grekland, Rom sedan cirka 5000 år tillbaka. I Norra 
Europa låg utvecklingen efter och är inte särdeles omskriven förrän 
med vikingarna som började mest på 800-talet.    

Under tusentals år styrdes länderna och världen av furstar, kungar, 
kejsare, religiösa organisationer och överklassfolk med förmögenhet. 
Gustav Vasa avskaffade i Sverige katolska kykans inflytande och 
grundade ett statskyrka på Luthers grund.

Diderot samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 1751-
1780, för att förändra världen. Franska revolutionen 1789 var under-
klassernas försök att få makt. Inustrialismen och teknikutveckingen 
under 1800-talet ledde till att den stora maktlösa massan i underklas-
serna flyttade till städer och bruksorter och blev ett proletariat som 
Marx engagerade sig för.

Svensk folkskola blev lag 1842. Sverige styrdes under 1800-talet av 
kungen och ståndriksdagen med adel, präster, borgare och bönder. 
Ståndsiksdagen ersattes i slutet av 1800-talet av en tvåkammarriksdag 
där arbetare kunde få inflytande om de hade pengar, 

Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 och hade som första 
mål 8 timmars arbetsdag och allmäm rösträtt till riksdagen. Rösträtten 
bev allmän första gången 1924 när kvinnorna fick rösträtt. Den for-
mella demokratin grundad på rösträtt i Sverige är 90 år gammal. Ännu 
har kvinnorna inte  samma maktställning som männen.

http://wimnell.com/
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Det parlamentaristiska styrsättet kom till på 1910-talet då kungens 
höga bestämmnderätt övertogs av riksdagen. Kungens makt är helt 
borttagen i  slutet av 1900-talet, då har också statskyrkan avskaffats. 
Svenska folket har svårt att slita sig från den glans kungen förr hade. 
Glansen finns i någon mån kvar vid kungliga bröllop och begravningar 
då kungahuset åker häst och vagn genom Stockholm med ryttare i 
1800-talsuniformer.

De borgerliga partierna för en politik som anknyter till 1800-talsför-
hållanden, sverigedemokraterna för en främlingsfienlig politik som 
inte alls passar i dagens värld där samarbete är nödvändigt för att 
mänskligheten ska överleva.

Det viktiga som hänt i världen är att demokratins princip sedan cirka 
100 år blivit den ledande principen för makten i världen. Alla männi-
skor har rätt att delta i planeringen för framtiden och det ställer krav på 
att alla måste ha kunskaper om världen.

Samhällsplaneringens problem.

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

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

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

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringspro-
cesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som 
fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår 
i samhällsplaneringens problem.

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

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan 
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, 
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska pro-
cesser och ett yttre informationsproblem med  informationsutbyten 



mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden.

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

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

Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har 
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer 
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

Människorna har fyra olika roller i livet: 

A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: 	
 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2: 	
 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 

B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1: 	
 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  	
 att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
	
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.  

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.



I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.

Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda 
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att 
inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter. 

Grundskolan  och gymnasiet

Kursplaner  Grundskola
Här ordnade enligt klassifikationssystemet för verksamheter :
	
 	

108	
 	
 Samhällskunskap
2	
 	
 Religionskunskap
51	
 	
 Matematik
53	
 	
 Fysik
54	
 	
 Kemi
57	
 	
 Biologi
62	
 	
 Teknik
64 	
 	
 Hem- och konsumentkunskap
74	
 	
 Slöjd
75-77	
 	
 Bild
78	
 	
 Musik
796/799	
 Idrott och hälsa
802	
 	
 Engelska
803	
 	
 Modersmål
803	
 	
 Svenska
803	
 	
 Svenska som andraspråk
803	
 	
 Teckenspråk för hörande
804+ 	
 	
 Moderna språk	
 	

91	
 	
 Geografi
93-99	
 	
 Historia

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska/svenska som andraspråk
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Gymnasiet. Programstruktur och examensmål

Start
Läroplaner ämnen & kurser
Gymnasieutbildning
Gymnasieskola
Programstruktur och examensmål
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Flygteknikutbildningen
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogarmmet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Marinteknikutbildningen 
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskaps-programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskaps-programmet
Samiska näringar
Sjöfartsutbildningen 
Teknikprogrammet
Tågteknikutbildningen
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiernas 
beskrivningar av sin politik och förstå hur man  ska rösta?

Man får då gå till det svenska utbildningsväsendet. Det finns inga 
andra krav om att svenskarna ska följa med  utvecklingen än att man 
ska gå igenom grundskolan. Om  man har lärt sig det som står i grund-
skolans läroplaner är man redo att rösta - så får man uppfatta det. 
Äldre personer som gått i äldre skolor med äldre läroplaner får rösta, 
men kan naturligtvis inte tillräckligt för att göra det. 

Före skolåldern finns inga krav om utbildning, man räknar med att 
föräldrarna uppfostrar barnen. För dagis och förskola finns vissa krav.

Grundskolan regleras med läroplanerna. Ämnet samhällskunskap är 
inte tillräckligt väl utformat och lärarna i ämnet har ofta inte behörig-
het och tillräckliga kunskaper. 

Alla läser om religion, men något ämne om filosofi och psykologi 
finns inte, ämnen som gäller tänkandets och kunskapens historia och 
ämnen som gäller hur männisor fungerar psykologiskt sett. Grund-
skolan ska vara allmänbildande och innehålla allt man behöver, men 
gör det inte.

Före andra världskriget gick cirka 5 % av årskullarna på gymnasiet 
som då var allmänbildande, men inte hade filosofi och psykologi som 
obligatoriskt. Uppskattningsvis kanske 20 % av dem på gymnasiet 
läste detta, dvs cirka 1% av årskullen läste filosofi.

Nu är gymnasiet huvudsakligen till för yrkesutbildning, men kanske 
fortfarande 1% av årskullarna läser filosofi och psykologi.

På högskolor och universitet läses de ämnena bara då det behövs i 
yrkena. Om man räknar med att 1% läser det kommer man till att 99 % 
av dem på universitet och högskolor blir fackidioter. 
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Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskunskap 
och Hemkunskap behöver förbättras med hänsyn till vad man behöver.  
Likaså Samhällskunskap och religionskunskap på gymnasiet. Där 
skulle det också vara bra med ett ämne Hemkunskap, men om det inte 
finns plats för det borde Samhällskunskapen kunna ökas på med 
viktiga hemkunskapsproblem. 

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste 
förbättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör ändras till 
Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver bli mycket 
bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta förbättringar blir 
barnen lyckligare som barn och sedan som vuxna och demokratin 
förbättras.
Det nya ämnet Religion och levnadskunskap kan lämpligen inne-
hålla uppgifter om systemet för mänskliga verksamheter som är 
viktigt för både rollen A1 och A2. 
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och               
sociala miljöerna
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr 
individernas levnadsförhållanden.
Gymnasiet berörs av rollerna
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de 
övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemen-
samma arbetsfördelningen.

Skolverket sköter grundskolan och gymnasiet och bör ha god 
kännedom om systemet för mänskliga verksamheter.

Universitet och högskolor.

Universitet och högskolor sköts av universitetskanslerämbetet. De 
utser numera själva sina professorer. Till helt nyligen utsåg regeringen, 
men det har ändrats.

Ämbetet har nyligen fått en ny chef, som i en tidningsartikel skrivit om 
sin syn. Kopia av artikeln börjar på sidan 9 i
Sven Wimnell  4 september  2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

Ingressen : “ Risk för högskolehaveri. Det gap som växer fram mellan 
högskoleutbildning på grundnivå respektive forskning väcker stark 
oro. Vi behöver en uppgörelse över blocken som garanterar kraftigt 
ökade anslag till högre utbildning under minst 20 år, skriver nytill-
trädda universitetskanslern Harriet Wallberg. “

“ Ingen har undgått att skolan är en av de viktigaste frågorna i val-
rörelsen. Den senaste Pisamätningen blev ett uppvaknande som fått 
samtliga partier att tävla i kreativa förslag om hur kvaliteten i grund-
skolan ska förbättras. Satsningarna på skolan är nödvändiga, men det 
räcker inte. Det är dags att se över hela utbildningskedjan, där även 
utbildning på universitet och högskolor är en mycket viktig länk i 
kedjan.

Vi behöver omgående göra långsiktiga satsningar på den högre utbild-
ningen. Det behövs för att hålla högsta kvalitet, kunna utveckla och 
förnya utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov och erbjuda 
en internationell gångbar högre utbildning. Om vi inte klarar detta är 
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risken stor att även våra universitet och högskolor drabbas av ett 
motsvarande Pisahaveri.....

Samtidigt ser vi att intresset för högskolestudier är rekordstort och 
fortsätter att öka. Till höstterminen 2013 sökte totalt 413 000 personer 
till olika program och kurser, en ökning med två procent jämfört med 
föregående år....

Vi behöver också hantera helt nya och kostsamma utmaningar. Stefan 
Fölster och Lars Hultman hävdade i en debattartikel att vi står inför en 
dramatisk omvälvning inom arbetslivet (DN 15 juni 2014). De menar 
att mer än hälften av våra yrken kommer att automatiseras och ersättas 
av digital teknik i framtiden. Oavsett vilken den exakta siffran är råder 
det inget tvivel om att arbetsmarknaden kommer att se radikalt annor-
lunda ut inom en snar framtid....

Jag har av regeringen nyligen fått i uppdrag att föreslå ett nytt kvali-
tetssäkringssystem för den högre utbildningen i Sverige. Det ska vara 
ett system som inte bara utvärderar lärosätenas olika utbildningspro-
gram utan också förser oss med kunskap om utvecklingen av den 
högre utbildningen över tid och i ett internationellt perspektiv. Det 
kommer att vara en viktig grund för att kunna utveckla och förbättra 
högre utbildning i framtiden.

För högre utbildning är det hög tid att se till helheten i ett längre per-
spektiv. Sverige måste ha råd att oavbrutet satsa på hela utbildnings-
kedjan från grundskola till gymnasieskola, högskoleutbildning och 
forskning. Just nu ser alla bristerna i grundskolan. Men det hjälper inte 
att lappa och laga på en del i sänder utan hela systemet måste vara i 
ständigt toppskick. “

Universitet, högskolor och forskning har behandlats i 

Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? 
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter  som hjälp 
vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Det visar sig att organiseringen av universitetens och högskolornas  
ämnen grundar sig på 1800-talets ämnesindelningar som inte passar in 
i dagens värld:

Huvudområden:
humaniora och konst 
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm 
naturvetenskap, matematik och data 
teknik och tillverkning
hälso- och sjukvård samt social omsorg 
pedagogik och lärarutbildning 
tjänster	

lant- skogsbruk, djursjukvård

Huvudonrådena är illa uppbyggda, framförallt humaniora och 
samhällsvetenskap som är ordnade på gammalt sätt och konkurrerar 
med  en del av de andra ämnena.

Examina ordnas i alfabetsordning:
Examina på grundnivå:
Arbetsterapeutexamen 
Audionomexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
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Brandingenjörsexamen
Dietistexamen
Djursjukvårdarexamen
Folkhögskollärarexamen
Fysioterapeutexamen
Förskollärarexamen
Hippologexamen
Högskoleingenjörsexamen
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Officersexamen 
Optikerexamen
Ortopedingenjörsexamen
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen
Socionomexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandteknikerexamen
Trädgårdsingenjörsexamen
Yrkeslärarexamen

Examina på grundnivå och avancerad nivå:
Lärarexamen

Examina på avancerad nivå:
Agronomexamen
Apotekarexamen 
Arkitektexamen
Barnmorskeexamen
Civilekonomexamen
Civilingenjörsexamen
Hortonomexamen
Juristexamen 
Jägmästarexamen
Landskapsarkitektexamen 
Logopedexamen	

Läkarexamen
Psykologexamen 
Psykoterapeutexamen
Sjukhusfysikerexamen 
Specialistsjuksköterskeexamen
Speciallärarexamen 
Specialpedagogexamen
Tandläkarexamen 
Veterinärexamen
Ämneslärarexamen

Universitetskanslerämbetet bör ordna upp ämnena och skolorna enligt 
systemet för mänskliga verksamheter och lära lärare och elever den 
helhetssyn som systemet ger. 

Forskningsråden bör ordna forskningen enligt systemet för 
mänskliga verksamheter. 



Biblioteken

I utredningarna på hemsidan http://wimnell.com har de politiska 
partiernas politik kommenterats under årens lopp, isynnerhet före, 
mellan och efter valen 2006, 2010 och 2014.

Påminneler om politiken våren och försommaren 2015  finns i
Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem.
Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

Där står på sidorna 31-32: 

“ Från Kungliga bibliotekets hemsida på internet 3 sept 2015:
“2015-08-12.
Erik Fichtelius, tidigare vd för UR och mångårig medarbetare inom 
SVT och Sveriges Radio, har anställts av Kungl. biblioteket, KB, för 
att leda arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Jag är mycket glad över att vi har kunnat knyta Erik Fichtelius till 
KB och biblioteksstrategiarbetet. UR har precis som biblioteken ett 
viktigt bildningsuppdrag. Hans erfarenheter från bland annat public 
service och förmåga att se utvecklingsmöjligheter blir viktiga delar i 
det kommande arbetet. säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

– Det här handlar om samhällets demokratiska infrastruktur. Hur ska 
medborgare och invånare få kunskap och inblick, och hur locka till 
läsning och tillgängliggöra berättelser av alla sorter för unga och 
gamla? säger Erik Fichtelius. Att få bidra till att utforma förslag och 
strategier, efter att i många år mest skildrat och bevakat blir häftigt.
Det här är ett viktigt och roligt uppdrag i allmänhetens tjänst.

Regeringen beslutade före sommaren att ge KB i uppdrag att föreslå 
långsiktiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, 
för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna 
biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-
böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Uppdraget ska slutredo-
visas ska senast den 1 mars 2019.

Erik Fichtelius slutade i somras som vd på UR, Utbildningsradion, 
efter 46 år inom public service. Han har varit Ekochef och politisk 
reporter på Aktuellt, författare till flera böcker, och två gånger vinnare 
av Stora Journalistpriset. Erik Fichtelius är hedersdoktor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet och har tidigare varit 
gästprofessor i journalistik vid Stockholms universitet. Han tillträder 
som nationell samordnare den 1 september
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se   

Samhällsplaneringens problem.
Klassifikationssystemet för verksamheter har funnits på Internet sedan 
1998 och har dessförinnan levererats till politiker per brev. Riksbiblio-
tekarien har haft möjlighet att stifta bekantskap med systemet genom 
rapporten 1986 och genom Internet sedan 1998 då systemet blev helt 
tillgängligt för allmänheten. 

Det är bra att riksbibliotekarien har upptäckt problemet med att 
det behövs en strategi för information. Det uppgjorda klassifika-
tionssystemet för mänskliga veksamheter innebär den strategi som 
behövs och redan finns och som nu har använts och blivit belyst på 
Internet för samhällsplaneringens problem under 17 år. 

Under de 17 åren har regeringen, de politiska partierna  m fl ständigt 
blivit upplysta om hur man kan ha en nödvändig helhetssyn genom att 
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använda systemet. Utvecklingen i Sverige är en följd av konflikter 
mellan överklass (borgerliga partier) och underklass (socialdemokrater 
m fl.) De senaste åtta åren av borgerligt styre har visat  att borgerligt 
styre (som gynnar överklassen) är olämpligt. Socialdemokraterna 
måste bli bättre på att styra utvecklingen och isynnerhet de behöver  
förstå helheten som klassfikationssystemet för mänskliga verksamheter
beskriver.

Den 7 juni 2000 arrangerade IT-kommissionen en hearing om info-
strukturens utveckling, den ”mjuka” infrastrukturen eller informa-
tionsinfrastrukturen. Hearingen utgick från de politiska visioner som 
bl a IT-propositionen fastlagt. Syftet med hearingen var att klarlägga 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att Sverige relativt snabbt ska få 
i gång utvecklingen av en sammanhängande infostruktur som stöd för 
både samhällets utveckling och för den ekonomiska tillväxten.

Huvudfrågorna under hearingen berörde
- varför en utvecklad infostruktur behövs
- vilka möjligheter ny teknik ger för infostrukturen
- hur samhällets grundläggande information borde göras tillgänglig
- vilka nya informationskällor och grundtjänster som kan behövas
   framgent
- vilka kraven är på en framtida heltäckande storskalig infostruktur
- hur Sverige kan utveckla en framtidssäker infostruktur
- infostrukturens betydelse för tillväxt, demokrati, service och ett
  hållbart samhälle.

Hearingen finns redovisad i en rapport i december 2000 :(ITkom-
missionens rapport 3/2000, SOU 2000:123) “Hur blir en ny infostruk-
tur motorn i e-Sverige? ”,

Den 12 juni 2000 skickades till bl a IT-kommissionen och Statskonto-
ret en skivelse daterad 000608 med en pdf-bilaga på 17 sidor:

“Sven Wimnell: Infrastruktur för information”. 
Innehåll:
- Utdrag ur program för IT-kommissionens hearing om informations-   
  infrastrukturen.
- Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
   förbättra världen ?
- Det tekniska i IT-strukturen.
- Den mjuka infostrukturen.
- Om Sven Wimnells hemsida 
- Infrastruktur för information. Förslag.
I skriften beskrivs bl a det klassifikationssystem för mänskliga verk-
samheter, som kan användas för den IT-infrastruktur IT-kommissionen 
efterlyser.

IT-kommissionen lades senare ner. Några beskrivningar om IT-
kommissionen finns på SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
Deras utredningar föranledde inga åtgärder. “
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Bibliotekssystem.

Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden för att ordna 
och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr 
i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att 
strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben. 
Med hjälp av klassifikation kan man gruppera sökträffarna i en katalog 
ämnesmässigt.

SAB-systemet utkom första gången 1921 och är ett svenskt system. 
Åttonde upplagan utkom 2006. Svensk biblioteksförenings kommitté 
för klassifikationssystem för svenska bibliotek ansvarar för ändringar 
och tillämpningar av SAB.
DDK Det absolut största klassifikationssystemet internationellt är 
Dewey decimalklassifikation (DDK) som är översatt till över 30 språk 
och används av bibliotek i 142 länder och i mer än 60 länders national-
bibiliografier. Tillkom 1876.

UDK Universella Decimalklassifikationen (UDK) är ett flerspråkigt 
klassifikationssystem som bygger på Dewey Decimal Classification 
och det används av ett par specialbibliotek i Sverige. Library of Con-
gress Classification används huvudsakligen av forskningsbibliotek och 
framförallt i USA. Tillkom 1905

Dewey på svenska bibliotek
Nationalbibliografin började använda Dewey 2011 och många Libris-
bibliotek följde med. Folk- och skolbibliotek fortsatte däremot med 
SAB. Sedan 2011 har fler bibliotek bytt från SAB till Dewey, även 
folk- och skolbibliotek.
 
I utredningarna om verksamheter kallas DDK för DC och UDK för DK 

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

Systemet med de mänskliga verksamheterna har på översta nivån 
grupperats i nio huvudområden: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	
      	
 20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	
 	
 	
 	
   5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.     	
15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.  	
   3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.     	
11 områden 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	
        	
 30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	
 21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
    Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	
           12 områden
Summa	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
         129 områden
Systemet bygger på Deweys system där några områden flyttats så att 
man fått ett system som passar till dagens problem.



Skillnader mellan Deweys system och systemet för mänskliga 
verksamheter,

I systemet för mänskliga verksamheter slopas område noll. Det som 
finns där läggs in på områdena 6-9. Från områdena 3 och 4 flyttas 
några områden till områdena 6-9.

I systemet för mänskliga verksamheter har område 6 fått mottaga  
delar från               
DC 004-006 Datavetenskap (till 651)
DC 351-354 Offentlig förvaltning ( till 6520-6524 opolitisk civil 
förvaltning)
DC 355-359 Militärvetenskap (till 6526-6529)
DC 380 Handel, kommunikationer & transport (till 653, tele 654, 656)  
DC 330 Nationalekonomi ( delar om finanser o d till 657).  

SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksam-
heter o d och tillverkning av det konstruerade. I klassifikationssyste-
met för verksamheter görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete 
finns i avdelningarna 66-69. 
	

Område 7 har fått mottaga delar från
DC 301-307 Sociologi & antropologi (till 79, 7911-7913)
DC 130 Parapsykologi & ockultism (till 7911-7913)
DC 360 Sociala problem & sociala tjänster (till 795 och dess underav-
delningar)
DC 370 Utbildning (till 7957)	
 	

DC 390 Seder, etikett & folklore (till 7911-7913)
DC 070 Delar av Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 
7913-7919 radio, TV od) (Eller till 90)
DC 060 Föreningar, organisationer & museer	
  (Till 7959, 73)

DC 090 Handskrifter & rara böcker (till 76 grafisk konst)	


I systemet för verksamheter har område 79 blivit ett område för sociala 
miljöer och social beteenden. I område 795 finns underområden 7951- 
7959 där områdena utgår från sociala miljöer som har anknytning till 
fysiska miljöer som beskrivits i område 72. Till exempel har utbild-
ningar i 7959 anknytning till skolbyggnader i 729.

I område 8 blandar DC litteraturvetenskap och skönlitteratur. I syste-
met för verksamheter finns språk på 80, litteraturvetenskap på 81 och 
skönlitteratur på  82-89. 

Område 9 har fått mottaga från
DC 070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 90)
DC 050 Tidskrifter & seriella resurser (till 90)	
 

Obereoende av vilka system biblioteken använder bör svenska 
bibliotek infomera om systemet för männskliga verksamheter och 
i möjligaste mån ställa upp dokumenten enligt det systemet.
Kungliga Biblioteket, KB, som ansvarar för nationalbibliografin 
bör informera de andra biblioteken om detta och hjälpa till med 
att få det ordnat.

Det här handlar om samhällets demokratiska infrastruktur. Hur 
ska medborgare och invånare få kunskap och inblick, och hur 
locka till läsning och tillgängliggöra berättelser av alla sorter för 
unga och gamla? - menar Kungliga Bibliotekets representant.



Systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till  44 verksamheter. Kan vara 
lämplig uppställning på biblioteken.
Här har SABs ämnen lagts in. Individernas inre verkligheter behöver 
förbättras genom utbildningar i skolor på alla nivåer. Observera att 
SAB har dålig redovisning för område 3 om politik. Regeringen har  
dålig hand med området 64 om hushållsverksamheter. Regeringen har 
ansvariga statsråd för alla politikområden utom för hushållsverksam-
heterna som är grunden för välfärden. 
SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
SW   . 105 Övergripande om forskning 
SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW   . 108 Samhällskunskap. 
SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Ac Arkiv11152 träffar
Aa Bibliografi72330 träffar
Ab Bibliotek33294 träffar
Ba Allmänna encyklopedier3393 träffar
Be Allmän idé- och lärdomshistoria10295 träffar
Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet16245 träffar
Här gärna också översikter om Db Filosofins historia

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

D(x) Filosofiska lexikon334 träffar
D:d Filosofisk teori och metodlära75 träffar
Df Estetik3423 träffar
De Värdefilosofi: allmänt468 träffar
Dj Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m 
m)5262 träffar
Dh Filosofisk antropologi4683 träffar
Do Psykologi69173 träffar
Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori12632 träffar
Dc Logik och språkligt orienterad filosofi6341 träffar
Dg Etik18582 träffar
Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk 
litteratur5654 träffar
Db Filosofins historia43514 träffar
Dba Antikens filosofi3099 träffar
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi1452 träffar
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes)12017 träffar
Dbd Icke-västerländsk filosofi2611 träffar
Dbz Särskilda filosofer24621 träffar
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SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

CReligion
C(x) Religionslexikon118 träffar
C:d Religionsfilosofi och -psykologi7141 träffar
C:oa Religionssociologi2246 träffar
Ca Kristendomen: allmänt6644 träffar
Cb Bibelutgåvor9294 träffar
Cc Exegetik och litteratur om Bibeln32998 träffar
CdÄldre teologisk litteratur7302 träffar
Ce Dogmatik och symbolik20777 träffar
Cf Teologisk etik4851 träffar
Cg Praktisk teologi14366 träffar
ChGudstjänsten7219 träffar
Ci Uppbyggelselitteratur20632 träffar
Cj Kyrkohistoria45869 träffar
Ck Kristna samfund25627 träffar
Cl Kristen mission4441 träffar
Cm Religionshistoria57604 träffar
Cn Moderna religionsbildningar3399 träffar

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

Oi Statistik7682 träffar
Oi(x) Statistiklexikon50 träffar
Oi:d Statistisk teori och undersökningsmetodik1116 träffar
Oi:k Statistikens historia45 träffar

Oj Demografi (befolkningsvetenskap)10117 träffar
Oj:bf Demografiska institutioner19 träffar
Oj:d Demografisk teori, filosofi och metodlära289 träffar
Oj:k Demografisk forskningshistoria161 träffar
Oj:oi Statistiska demografiska tabeller62 träffar
Oj- Allmänt: särskilda länder och områden3887 träffar
Oja Nativitet och mortalitet737 träffar
Ojc Flyttningar och befolkningsändringar2181 träffar
Ojd Befolkningssammansättning och -fördelning491 träffar
Ojf Folkbokföring240 träffar
Ojp Befolkningspolitik520 träffar

Oc Statskunskap och politik136937 träffar
Oc(x) Allmänt: lexikon205 träffar
Oc:bf Organisationer och institutioner42 träffar
Oc:d Politisk teori, politisk psykologi och 
metodlära5128 träffar
Oc:k Statskunskapens vetenskapshistoria584 träffar
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Oc:oa Politisk sociologi1672 träffar
Oc.0 Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, 
politiska skrifter13592 träffar
Ocb Statsrätt7253 träffar
Occ Sveriges statskunskap och politik17489 träffar
Ocf Främmande länders statskunskap och politik44858 träffar
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar39099 träffar
Ocl Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, 
terrorism m m4690 träffar

Qa(x) Nationalekonomiska etc lexikon147 träffar
Qa:k Nationalekonomins historia361 träffar
Qa:oe Lagstiftning8 träffar

Oe Rättsvetenskap114353 träffar
Oe(x) Juridiska lexikon459 träffar
Oe(u) Lagar och lagförslag: allmänt16 träffar
Oe:d Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära3655 träffar
Oe:oa Rättssociologi889 träffar
Oe- Juridik: särskilda länder och områden8863 träffar
Oea Civilrätt46145 träffar
Oeb Straffrätt7950 träffar
Oek Processrätt10811 träffar
Oel Tryckfrihetsrätt1241 träffar
Oep Kriminologi och polisväsen15455 träffar till 7955
Oeq Kriminalvård3233 träffar till 7955
Oer Rättsfall4887 träffar
Oes Försvars- och krigslagstiftning1109 träffar
Oet Rättshistoria10036 träffar
Oeö Särskilda verksamheters juridik25 träffar

O(x) Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon169 träffar
O:bf Samhälls- och rättsvetenskapliga institutioner29 träffar
O:d Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och 
metodlära11011 träffar
O:k Samhälls- och rättsvetenskapens historia175 träffar

O- Allmänt: särskilda länder och områden4022 träffar
O-a Europa: allmänt81 träffar
O-b Norden: allmänt52 träffar
O-c Sverige967 träffar
O-dÖvriga Norden182 träffar
O-e Brittiska öarna (Storbritannien)122 träffar
O-fMellaneuropa270 träffar
O-g Nederländerna, Belgien och Luxemburg20 träffar
O-hSchweiz16 träffar
O-i Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)59 träffar
O-jFrankrike och Monaco134 träffar
O-k Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)22 träffar
O-l Portugal18 träffar
O-mÖsteuropa296 träffar
O-n Balkanländerna95 träffar
O-o Asien758 träffar
O-p Afrika407 träffar
O-q Amerika550 träffar
O-r Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, 
Polynesien, Mikronesien)51 träffar
O-s Polarländerna7 träffar

http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oc:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oc:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Occ
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocg
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocg
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ocl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qa(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qa(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qa:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qa:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qa:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qa:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qa:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(u)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(u)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(u)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe(u)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe(u)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe(u)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe:d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe-
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe-
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oea
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oea
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oea
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oea
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oea
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oea
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oeb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oeb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oek
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oek
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oek
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oek
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oek
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oek
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oel
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oel
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oel
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oel
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oel
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oel
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oep
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oep
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oep
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oep
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oep
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oep
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeq
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeq
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeq
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oeq
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oeq
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oeq
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oer
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oer
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oer
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oer
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oer
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oer
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oes
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oes
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oes
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oes
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oes
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oes
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oet
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oet
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oet
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oet
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oet
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oet
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe%C3%B6
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe%C3%B6
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe%C3%B6
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Oe%C3%B6
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe%C3%B6
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Oe%C3%B6
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-a
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-a
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-a
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-a
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-a
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-a
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-b
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-b
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-c
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-c
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-c
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-c
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-c
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-c
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-e
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-e
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-e
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-e
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-e
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-e
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-f
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-f
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-f
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-f
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-f
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-f
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-g
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-g
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-g
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-g
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-g
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-g
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-h
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-h
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-h
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-h
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-h
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-h
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-i
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-i
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-i
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-i
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-i
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-i
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-j
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-j
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-j
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-j
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-j
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-j
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-l
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-l
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-l
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-l
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-l
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-l
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-m
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-m
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-m
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-m
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-m
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-m
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-n
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-n
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-n
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-n
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-n
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-n
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-o
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-o
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-o
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-o
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-o
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-o
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-p
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-p
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-p
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-p
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-p
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-p
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-q
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-q
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-q
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-r
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-s
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-s
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-s
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=O-s
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-s
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=O-s


Ob Internationella relationer51526 träffar
Ob(x) Allmänt: lexikon64 träffar
Ob:bf Allmänt: institutioner83 träffar
Ob:k Allmänt: historia90 träffar
Ob.09 Allmänt: politiska skrifter286 träffar
Oba Folkrätt10884 träffar
Obb Freds- och nedrustningsfrågor8780 träffar
Obd Internationellt samarbete: allmänt1946 träffar
Obe Nationernas förbund (NF)440 träffar
Obf Förenta nationerna (FN)3985 träffar
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete6743 träffar
Obl Försvarspakter735 träffar
Obn Nordiskt samarbete953 träffar
Obq Utvecklingsbistånd och internationell 
hjälpverksamhet7528 träffar
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer)483 träffar

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
Här församlingarnas egna dokument. Oklart var SAB har dem.

SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
Oh Sociala frågor och socialpolitik173566 träffar se7951
Här politiska krav och politiska planeringar. Oklart var SAB har dem.

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
Finns inte i SAB

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 

T Matematik
Ta Matematik: allmänt20686 träffar
Tb Aritmetik463 träffar
Tc Algebra7432 träffar
Td Analys11819 träffar
Te Geometri5824 träffar
Tf Mått, mål och vikt611 träffar
Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik12869 träffar

U Naturvetenskap
U(x) Naturvetenskapliga lexikon407 träffar
U:b Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga 
institutioner530 träffar
U:d Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära1413 träffar
U:k Naturvetenskapens historia2319 träffar
U:oa Naturvetenskapens sociologi133 träffar
U.02 Allmän instrumentlära683 träffar

Ua Astronomi15199 träffar
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och 
bilderböcker48 träffar
Ua:bf Astronomiska institutioner74 träffar
Ua:k Astronomins historia1307 träffar
Ua.02 Instrumentlära324 träffar
Uaa Universum2504 träffar
Uab Solsystemet2247 träffar
Uac Stjärnor1230 träffar
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Ugf Däggdjur (Mammalia)5257 träffar
Ugg Fåglar (Aves)6556 träffar
Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)999 träffar
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)2329 träffar
Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)11027 träffar

Uh Miljöfrågor och naturskydd41368 träffar till 71

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. 
Kv Allmän ekonomisk historia19921 träffar

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.

V Medicin
V(x) Medicinska lexikon666 träffar
V:b Medicinsk forskning och medicinska institutioner623 träffar
V:d Medicinens filosofi och metodlära1487 träffar
V:k Medicinhistoria6408 träffar
V:oa Allmänt: medicinsk sociologi741 träffar
V:oe Allmänt: medicinlagstiftning52 träffar
V:oi Allmänt: medicinstatistik62 träffar
Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl icke-
kliniska discipliner6597 träffar
Vb Anatomi4013 träffar
Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi8182 träffar
Vd Farmakologi8243 träffar
Ve Allmän medicin51942 träffar
Vf Kirurgi och anestesi8641 träffar
Vg Gynekologi och andrologi6128 träffar
Vh Pediatrik4490 träffar
Vi Oftalmologi (ögat)2109 träffar
Vj Otorinolaryngologi2486 träffar
Vk Odontologi5159 träffar
Vl Psykiatri24284 träffar
VmTerapimetoder8514 träffar
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Vn Samhällsmedicin, hygien, sexologi25450 träffar
Vo Rättsmedicin459 träffar
Vp Hälso- och sjukvård29201 träffar
Vs Geriatrik1844 träffar
Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin181 träffar
Vu Idrottsmedicin773 träffar
Vx Militärmedicin1166 träffar
Qdfb Veterinärmedicin2005 träffar
Qdfb:bf Organisationer och institutioner14 träffar
Qdfb:k Historia101 träffar
Qdfb:oe Lagstiftning13 träffar

Ps Brandteknik och brandväsen2731 träffar. Delar om brandkår 
och räddningstjänst ingår i 61

SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 

P Teknik, kommunikationer ...    Del om ingenjörsverksamheter , 
konstruktion o d. Tillverkning ingår i 66-69. Drift av kommunika-
tioner ingår i 654+656. Drift av energi- och hygienproduktion o d 
ingår i 64. Allmänt om drift av datorer och datorbehandling
Ingår i  651.

P(x) Tekniklexikon693 träffar
P:d Teknisk teori och filosofi405 träffar
P:k Allmän teknikhistoria1548 träffar
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter964 träffar
P.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och 
hobbyverksamhet31872 träffar
Pa Teknisk fysik9422 träffar
Pb Maskinteknik12532 träffar
Pc Elektroteknik och elektrisk industri32335 träffar
Pd Bergsbruk9320 träffar
Pe Metallbearbetning och metallindustri7705 träffar
Industrier Pf o s v förtecknas på 66-69.
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk 
hygien40657 träffar
Pr Transportmedel och kommunikationer50745 träffar
Ps Brandteknik och brandväsen2731 träffar. Delar om brandkår 
och räddningstjänst ingår i 61
Pt Patentbeskrivningar231 träffar
Pu Datorer och databehandling69084 träffar
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SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 

Qd Lantbruk46433 träffar
Qd(x) Lantbrukslexikon80 träffar
Qd:bf Lantbruksorganisationer och -institutioner61 träffar
Qd:k Lantbrukets och lantbruksforskningens 
historia846 träffar
Qd:oe Lantbrukslagstiftning32 träffar
Qd- Särskilda länder och områden12333 träffar
Qda Lantbruksekonomi2258 träffar
Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och 
maskiner1263 träffar
Qdc Jordbrukslära3467 träffar
Qdd Växtodlingslära3142 träffar
Qde Växternas sjukdomar och skadedjur, 
växtskydd1608 träffar
QdfHusdjurslära16986 träffar
Qdg Mjölkproduktion475 träffar
Qdh Äggproduktion31 träffar
Qdi Köttproduktion133 träffar
Qdfb Veterinärmedicin2005 träffar till 61

Qe(x) Trädgårdsexikon38 träffar
Qe:k Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens 
historia128 träffar
Qe Trädgårdsskötsel7959 träffar
Qe- Särskilda länder och områden1686 träffar
Qec Trädgårdsarbete261 träffar
Qed Köksväxtodling526 träffar

Qee Frukt- och bärodling842 träffar
Qef Prydnadsväxtodling2164 träffar

Qf Skogsbruk9821 träffar
Qf(x) Skogsbrukslexikon32 träffar
Qf:bfSkogsbruksorganisationer och -institutioner20 träffar
Qf:k Skogsbrukets och skogsforskningens historia94 träffar
Qf- Särskilda länder och områden4329 träffar
Qfb Skogsekonomi296 träffar
Qfd Skogsbotanik727 träffar
Qfe Skogsvård813 träffar
Qfh Avverkning och transport454 träffar
Qfj Skogsuppskattning och virkesmätning259 träffar
QfkFlottning och sortering264 träffar

Qg Jakt och fiske9402 träffar
Qg- Allmänt: ärskilda länder och områden96 träffar
Qga Jakt3576 träffar
Qgb Fiske5560 träffar
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SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 

Qc Hem och hushåll41918 träffar
Qc(x) Allmänt: lexikon29 träffar
Qc- Särskilda länder och områden1087 träffar
Qca Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten)27057 träffar
Qcb Hemmets vård2195 träffar
Qcc Kläder och sömnad5413 träffar
Qcd Personlig hygien1173 träffar
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 
förhållanden1233 träffar
Qci Privatekonomi1953 träffar
Qm Hotell, restauranger och turism7078 träffar

P Teknik, kommunikationer ...     Drift av energi- och hygienpro-
duktion o d ingår i 64. 

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
Qbg Kontorsteknik3071 träffar
Pu Datorer och databehandling69084 träffar delar om drift.

SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
Od Förvaltning46142 träffar
Od(x) Allmänna förvaltningslexikon19 träffar
Od:d Allmän förvaltningseori och metodlära225 träffar
Od:k Allmän förvaltningshistoria39 träffar
Od.0 Allmän central- och lokalförvaltning405 träffar
Odb Förvaltningsrätt3324 träffar
Odc Förvaltning: Sverige14084 träffar
Odf Främmande länders förvaltning5511 träffar
Odg Samhällsplanering20410 träffar till 71

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
S Militärväsen
S(x) Militära lexikon128 träffar
S:bf Militära institutioner28 träffar
S:do Allmänt: militär psykologi179 träffar
S:k Allmän krigshistoria och krigskonstens historia2002 träffar
S:oa Allmänt: militär sociologi251 träffar
S.0 Allmänt: särskilda militära aspekter3617 träffar
S- Allmänt: särskilda länder och områden12851 träffar
Sa Lantkrigsväsen5784 träffar
Sb Sjökrigsväsen9059 träffar
Sc Luftkrigsväsen4066 träffar
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Se Total krigföring1924 träffar
Sf Kärnvapenkrigföring1325 träffar
Sg Kemisk och biologisk krigföring409 träffar
Sh Psykologiskt försvar227 träffar
Si Civilförsvar852 träffar
Sj Ekonomiskt försvar88 träffar
Sk Frivilligt försvarsarbete649 träffar
Sv Vapen5481 träffar

SW   . 653 Handelsverksamheter. 
Qi Handel13303 träffar
Qi(x) Allmänt: lexikon och uppslagsverk139 träffar
Qi:k Handelns historia148 träffar
Qi:oe Handelslagstiftning64 träffar
Qi-Särskilda länder och områden4168 träffar
Qia Handelsteknik822 träffar
Qik Varukännedom118 träffar
Qil Handelskalendrar och -lexikon428 träffar
Qim Handel med speciella varor3616 träffar
Qis Marknader och varumässor394 träffar
Qiv Handelskammare, handelsrepresentation267 träffar

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
P Teknik, kommunikationer ...     Del om drift av televerksamheter
Qjg Televäsen1485 träffar
Qjg:bf organisationer och institutioner17 träffar
Qjg:k Televäsendets historia33 träffar
Qjg:oe Telelagstiftning37 träffar
Qjg- Särskilda länder och områden931 träffar

SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
Ad Bokförlag och bokhandel6476 träffar
Ad:k Bokförlagens och bokhandelns historia68 träffar
Ad- Särskilda länder och områden4435 träffar
Ada Bokhandelsteknik och -organisation177 träffar
Ads Lagerkataloger273 träffar
Adt Bokauktionskataloger465 träffar
Ae Bokväsen14489 träffar

SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
P Teknik, kommunikationer ... Del om drift av transporter
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik15600 träffar
Prb Järnvägar och spårvägar4531 träffar
Prc Fartyg och sjöfart15778 träffar
Prd Luft- och rymdfarkostteknik8471 träffar
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m44 träffar
PrtTransportväsen4375 träffar
Prt-Särskilda länder och områden870 träffar
Prtg Godstransporter (inkl containertrafik)827 träffar
Prtp Persontransporter (inkl kollektivtrafik)915 träffar
Qjf Postväsen2276 träffar

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
Ok Försäkring11994 träffar
Om Kooperation1711 träffar
Qaa Ekonomisk teori27779 träffar
Qab Ekonometri2459 träffar
Qac Konjunkturteori och konjunkturlära1891 träffar
Qad Ekonomiska förhållanden68420 träffar
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Qae Penning- och bankväsen23674 träffar
Qaf Finansväsen med finansrätt20234 träffar
Qbc Redovisning13451 träffar

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
Qb Företagsekonomi97354 träffar
Qb(x) Företagsekonomiska lexikon217 träffar
Qb:bf Allmänt: Organisationer och institutioner14 träffar
Qb:d Företagsteori, metodlära539 träffar
Qb:k Företagsekomomins historia148 träffar
Qb-Särskilda länder och områden1221 träffar
Qba Företagsorganisation, företagsformer, 
företagsledning36814 träffar
Qbb Standardisering707 träffar
Qbc Redovisning13451 träffar till 657
Qbd Anläggningar och inventarier821 träffar
Qbf Personaladministration9735 träffar
Qbg Kontorsteknik3071 träffar till 651
Qbi Driftsorganisation11573 träffar
Qbk Materialadministration2864 träffar
Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring12145 träffart 659
Qbm Reklam och PR (public relations)4594 träffar till 659
Qz Särskilda företag19026 träffar

SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring12145 träffar
Qbm Reklam och PR (public relations)4594 träffar

SW   66/68 Tillverkning av varor.  

P Teknik, kommunikationer ...    Del om tillverkning av varor.
Konstruktion se 62

Pa Teknisk fysik9422 träffar
Paa Teknisk akustik1455 träffar
Pab Teknisk optik5481 träffar
Pac Teknisk värmelära1351 träffar

Pb Maskinteknik12532 träffar
Pb.0 Särskilda aspekter52 träffar
Pba Maskinelement6072 träffar
Pbb Värmemotorer1375 träffar
Pbc Vattenmotorer och pumpar671 träffar
Pbd Vindmotorer m m327 träffar
Pbe Transportanordningar522 träffar
Pbf Kylteknik, Tryckluftteknik, luftpumpar870 träffar

Pc Elektroteknik och elektrisk industri32335 träffar
Pc:bf Allmänt: institutioner5 träffar
Pc:oe Allmänt: lagstiftning8 träffar
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter342 träffar
Pca Elektrisk kraftproduktion523 träffar
Pcb Elektrisk kraftöverföring och distribution2091 träffar
Pcc Elektriska maskiner844 träffar
Pcf Elektrisk ljusteknik531 träffar
Pcg Elektrisk värmeteknik63 träffar
Pch Teknisk elektrokemi455 träffar
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Pci Elektronik10078 träffar
Pcj Radio- och teleteknik11381 träffar

Pd Bergsbruk9320 träffar
Pd:bf Institutioner27 träffar
Pd:oe Lagstiftning35 träffar
Pd.05 Industri134 träffar
Pda Prospektering och mineralutvinning3062 träffar
Pdb Metallurgi4079 träffar

Pe Metallbearbetning och metallindustri7705 träffar
Pe.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och 
hobbyverksamhet541 träffar
Pea Gjutning406 träffar
Pec Bearbetning och formning930 träffar
Ped Värme- och köldbehandling152 träffar
Pee Svetsning, skärning, lödning, limning841 träffar
Peg Ytbehandling541 träffar
Peh Metallprodukter141 träffar
Pej Metallmanufaktur och smideshantverk1035 träffar
Pel Finmekanik1402 träffar

Pf Stenindustri974 träffar

Pg Glas, keramik, porslin2830 träffar
Pg.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och 
hobbyverksamhet507 träffar
Pga Glas1296 träffar
Pgb Keramik och porslin560 träffar

Ph Träteknik och träindustri3955 träffar
Ph.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och 
hobbyverksamhet623 träffar
Pha Virkesframställning513 träffar
Phc Lagring av virke34 träffar
Phd Träbearbetning401 träffar
Phh Träprodukter359 träffar
Phi Finsnickeri1338 träffar
Phj Kork och korkprodukter15 träffar

Pi Pappersindustri3451 träffar
Pi.05 Industri208 träffar
Pia Cellulosa- och pappersmasseindustri608 träffar
Pib Papper och papp1109 träffar
Pic Pappersprodukter389 träffar

Pj Textil- och beklädnadsindustri3572 träffar
Pj.0 Allmänt: särskilda aspekter192 träffar
Pja Textil- och konstfiberindustri1649 träffar
Pjb Textilkemi635 träffar
Pjc Beklädnadsvaror588 träffar
Pjd Övriga textilprodukter127 träffar

Pk Läder- och pälsvaruindustri781 träffar
Pk.05 Allmänt: industri18 träffar
Pk.09 Allmänt: amatör- och hobbyverksamhet9 träffar
Pka Läderbearbetning188 träffar
Pkb Pälsberedning48 träffar
Pkc Skor och andra lädervaror456 träffar
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Pl Övriga produkter516 träffar
Pl.09 Amatör- och hobbyverksamhet308 träffar
Plb Leksaker92 träffar
Plc Halm- och hårarbeten m m65 träffar

Pm Kemisk teknik och kemisk industri21529 träffar
Pm:oe Allmänt: lagstiftning8 träffar
Pm.0 Allmänt: särskilda aspekter454 träffar
Pma Bränslen och sprängämnen3547 träffar
Pmb Livsmedel och njutningsmedel7728 träffar
Pmc Läkemedel och kosmetika1178 träffar
Pmg Oljor, fetter och vaxer264 träffar
Pmh Färger och lacker1410 träffar
Pmi Gummi och plaster1617 träffar
Pmö Övrig kemisk-teknisk industri989 träffar

Pn Fotografi och filmteknik7261 träffar
Pna Fotografi4139 träffar
Pnb Filmteknik, TV- och videofotografering1030 träffar
Pnd Vetenskaplig och teknisk fotografi983 träffar
Pny Fotografi och filmteknik: restaurering och 
konservering131 träffar

Po Tryckeri och bokbinderi2487 träffar
Po.05 Allmänt: industri70 träffar
Poa Tryckeri1763 träffar
Pob Bokbinderi336 träffar

Pr Transportmedel och kommunikationer50745 träffar

Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik15600 träffar
Prb Järnvägar och spårvägar4531 träffar
Prc Fartyg och sjöfart15778 träffar
Prd Luft- och rymdfarkostteknik8471 träffar
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m44 träffar
Prt Transportväsen4375 träffar

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 

P Teknik, kommunikationer ...    Del om tillverkning/byggande av 
byggnader och anläggningar. Konstruktion se 62 

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk 
hygien40657 träffar
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner61 träffar
Pp:oe Byggnadslagstiftning365 träffar
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter422 träffar
Ppa Byggnadsteknik9156 träffar
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad9363 träffar
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad6287 träffar
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m 
m9198 träffar
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SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 
Ia Konst: allmänt10951 träffar
Ib Konsthistoria95037 träffar

SW   71 Övergripande planering av fysiska miljöer. samt
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

Odg Samhällsplanering20410 träffar
Odg(x) Allmänt: lexikon19 träffar
Odg:bf Organisationer och institutioner11 träffar
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och 
metodlär181 träffar
Odg:k Samhällsplaneringens histori28 träffar
Odg:oe Lagstiftning33 träffar
Odg- Allmänt: särskilda länder och områden5957 träffar
Odgb Riksplanering74 träffar
Odgc Regionplanering2387 träffar
Odgd Kommunal planering5690 träffar
Odgl Planering för bostäder710 träffar
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur583 träffar
Odgp Planering för handel, industri och arbetsplatser277 träffar
Odgq Planering för kommunikationer och 
transporter1534 träffar
Op Framtidsstudier1604 träffar
Uh Miljöfrågor och naturskydd41368 träffar
Ic Arkitektur64589 träffar
Ic:bf Arkitekturorganisationer och -institutioner41 träffar
Ic:d Arkitekturteori och -psykologi1713 träffar

Ic:do Arkitekturpsykologi174 träffar
Ic:k Vetenskapshistoria82 träffar
Ic. Särskilda perioder3428 träffar
Ic- Särskilda länder och områden35673 träffar
Icd Byggnader för särskilda ändamål10412 träffar
Ict Stadsplanekonst3929 träffar
Icu Landskapsarkitektur4153 träffar
Icv Byggnadsvård3914 träffar

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.  Samt
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning. och  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.

Id Skulptur7222 träffar
Bg Allmänna museer14987 träffar
Bh Allmänna utställningar1538 träffar
Ie Målarkonst19432 träffar
If Grafisk konst7647 träffar
Ig Teckningskonst7391 träffar
Ih Konsthantverk39390 träffar
Ii Konstsamlingar och -utställningar18292 träffar
In Fotokonst12369 träffar
Af Skrift3418 träffar
Ky Historiska hjälpvetenskaper16163 träffar  delar

SW   78 Musik ( konserter o d till 792) 
Ij Musik89664 träffar (konserter, evenemang od till 792)
X Musikalier (noter)
Y Musikinspelningar
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SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. (Allmänt 
om sociala miljöer) samt
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 

Oa Sociologi64809 träffar
Oa(x) Sociologiska lexikon116 träffar
Oa:bf Sociologiska institutioner8 träffar
Oa:d Sociologisk teori, filosofi och metodlära5133 träffar
Oa:k Sociologins historia715 träffar
Oaa Socialpsykologi11628 träffar kan ingå i 15
Oab Sociala strukturer31995 träffar
Oac Familjesociologi6571 träffar

M Etnografi, socialantropologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon112 träffar
M:b Etnografisk etc. forskning. Institutioner337 träffar
M:d Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära2649 träffar
M:k Etnografins etc historia507 träffar
Ma Europa: allmänt1767 träffar
Mb Norden: allmänt373 träffar
Mc Sverige9481 träffar
Md Övriga Norden1365 träffar
Me Brittiska öarna (Storbritannien)434 träffar
Mf Mellaneuropa1064 träffar
Mg Nederländerna, Belgien och Luxemburg89 träffar
Mh Schweiz113 träffar
Mi Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)192 träffar
Mj Frankrike338 träffar
Mk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)233 träffar
Ml Portugal93 träffar

Mm Östeuropa1158 träffar
Mn Balkanländerna464 träffar
Mo Asien4523 träffar
Mp Afrika3277 träffar
Mq Amerika5608 träffar
Mr Oceanien1499 träffar
Ms Polarländerna549 träffar
Mu Bebyggelse och byggnader2315 träffar
Mv Föremål1351 träffar
Mx Näringsliv och arbetsliv3887 träffar
My Samhälls- och familjeliv3531 träffar
Mz Folktro och folkseder10687 träffar
Bl Omstridda fenomen och företeelser2995 träffar

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

Im Film26097 träffar
Ik Teater30897 träffar
Rc Danslekar och dans1723 träffar
Rh Scoutrörelsen684 träffar
Rd Spel och tidsfördriv7462 träffar
Re Lotteri, vadhållning, tips499 träffar
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SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
SW   . 7951 Socialvård.

Oh Sociala frågor och socialpolitik173581 träffar
Oh:oe Allmänt: sociallagstiftning140 träffar
Oh- Allmänt: särskilda länder och områden7023 träffar
Oha Arbete och arbetsmarknad54266 träffar
Ohc Bostäder8400 träffar
Ohd Emigration och immigration12477 träffar även 7958
Ohe Minoriteter12938 träffar
Ohf Social omsorg29923 träffar
Ohg Frivillig hjälpverksamhet3148 träffar
Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor10907 träffar
Ohj Genusfrågor35587 träffar
Ohk Fritidsverksamhet2265 träffar
Ohm Allmänna samlingslokaler516 träffar

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 

Planering av sociala miljöer för Odgm-Odgq se 71+72
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur583 träffar
Odgp Planering för handel, industri och arbetsplatser277 träffar
Odgq Planering för kommunikationer och 
transporter1534 träffar
Oep Kriminologi och polisväsen15455 träffar
Oeq Kriminalvård3233 träffar 

SW   . 7957 Undervisning o d. 

EUppfostran och undervisning  
E:b Uppfostran och undervisning: forskning44 träffar
E:bf Organisationer och institutioner26 träffar
E:d Uppfostran och undervisning: teori och filosofi1395 träffar
E:k Uppfostran och undervisning: historia1888 träffar
E:oa Uppfostran och undervisning: sociologi293 träffar
Ea Pedagogik60803 träffar
Eh Uppfostran i hemmiljö1475 träffar
Em Undervisningsväsen (ej högskolor)47580 träffar
Ep Högskolor35133 träffar
Et Ungdomsvårdsskolor235 träffar
Eu Elever med särskilda behov8568 träffar
Ev Folkbildning5026 träffar
Ex Yrkesval1496 träffar
 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
Odgl Planering för bostäder710 träffar se 71+72
Ohd Emigration och immigration12477 träffar

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
Bi Förenings- och mötesteknik1107 träffar
Bk Allmänna sällskap och föreningar3306 träffar

SW   796/799 Sport, idrott o d.
Ra Gymnastik3153 träffar
RagMotion1185 träffar
Rah Bodybuilding314 träffar
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Rai Yoga277 träffar
Raj Akrobatik12 träffar
Rb Idrott och sport28365 träffar
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner160 träffar
Rb:do Idrottspsykologi731 träffar
Rb:k Idrottsforskningens historia367 träffar
Rb:oa Idrottssociologi917 träffar
Rb- Särskilda länder och områden4253 träffar
Rba Allmän idrott. Friidrott725 träffar
Rbb Boll- och kägelsport4213 träffar
Rbc Simning, simhopp, dykning m m622 träffar
Rbd Sjösport. Båtsport1366 träffar
Rbe Djursport1600 träffar
Rbf Cykel-, motor- och flygsport1137 träffar
Rbg Vintersport1710 träffar
Rbh Rullskridskor, rullbräda, rullskidor90 träffar
Rbi Budo (kampsporter)502 träffar
Rbj Brottning145 träffar
Rbk Boxning218 träffar
RblTyngdlyftning49 träffar
Rbm Orienteringssport (inkl skidorientering)1599 träffar
Rbn Alpinism368 träffar
Rbo Friluftsliv1471 träffar
Rbp Fäktning183 träffar
Rbq Skytte340 träffar
Rbr Handikappidrott163 träffar
Rbv Olympiska spelen691 träffar
Rbz Särskilda idrottsutövare2594 träffar

SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 

F Språkvetenskap
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga 
uppslagsverk1123 träffar
F:b Språkvetenskaplig forskning, organisationer och 
institutioner177 träffar
F:d Språkteori och -filosofi10397 träffar
F:k Språkvetenskapens historia1329 träffar
F:oaSpråksociologi6526 träffar
F:oiSpråkstatistik73 träffar
F:puDatalingvistik1334 träffar
F:t Matematisk lingvistik81 träffar
F.0 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter20983 träffar
Fb Indoeuropeiska språk: allmänt5008 träffar
Fc Svenska24043 träffar
Fd Övriga nordiska språk5173 träffar
Fe Engelska24149 träffar
Ff Tyska16219 träffar
Fg Nederländska1637 träffar
Fh Romanska språk: allmänt2891 träffar
Fi Italienska3959 träffar
Fj Franska11394 träffar
Fk Spanska6634 träffar
Fl Portugisiska1048 träffar
FmSlaviska och baltiska språk18187 träffar
Fn Keltiska språk772 träffar
Fo Grekiska och latin15432 träffar
Fp Indo-ariska språk2495 träffar
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Fq Iranska språk1553 träffar
Fr Övriga indoeuropeiska språk998 träffar
Fs Semitiska språk11097 träffar
Ft Hamitiska språk och tchadspråk1909 träffar
Fu Finsk-ugriska och altaiska språk10458 träffar
Fv Sinotibetanska och austroasiatiska m.fl. språk3094 träffar
Fx Övriga språk7413 träffar
Fy Konstgjorda språk566 träffar
Få Teckenspråk550 träffar
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G Litteraturvetenskap
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon802 träffar
G:b Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 
institutioner178 träffar
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära1357 träffar
G:df Litteraturestetik8370 träffar
G:dg Litteraturkritik3012 träffar
G:do Litteraturpsykologi1164 träffar
G:k Litteraturvetenskapens historia475 träffar
G:oa Litteratursociologi2804 träffar
G.0 Särskilda litterära genrer och motiv27810 träffar
G. Allmänt: särskilda litterära perioder31799 träffar
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän1434 träffar
Gc Svensk litteraturhistoria28437 träffar
Gd Övrig nordisk litteraturhistoria7197 träffar
Ge Engelsk litteraturhistoria44252 träffar
Gf Tysk litteraturhistoria25513 träffar
Gg Nederländsk litteraturhistoria822 träffar

Gh Romansk litteraturhistoria: allmän1002 träffar
Gi Italiensk litteraturhistoria4836 träffar
Gj Fransk litteraturhistoria20285 träffar
Gk Spansk litteraturhistoria8600 träffar
Gl Portugisisk litteraturhistoria1668 träffar
Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria24365 träffar
Gn Keltisk litteraturhistoria366 träffar
Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria12880 träffar
Gp Indo-arisk litteraturhistoria1190 träffar
Gq Iransk litteraturhistoria911 träffar
Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria160 träffar
Gs Semitisk litteraturhistoria3993 träffar
Gt hamitiska språk och tchadspråk129 träffar
Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria4207 träffar
Gv Litteraturhistoria: sino-tibetanska och austroasiatiska 
språk1443 träffar
Gx Övrig litteraturhistoria2706 träffar
Gz Särskilda utländska författare6100 träffar
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SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 

H Skönlitteratur 
H.07 Folkdiktning: allmänt1506 träffar
Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar510 träffar
Hc Svensk skönlitteratur264319 träffar
Hd Övrig nordisk skönlitteratur22540 träffar
He Engelsk skönlitteratur111581 träffar
Hf Tysk skönlitteratur29946 träffar
Hg Nederländsk skönlitteratur2645 träffar
Hh Romansk skönlitteratur1176 träffar
Hi Italiensk skönlitteratur8110 träffar
Hj Fransk skönlitteratur26798 träffar
Hk Spansk skönlitteratur18943 träffar
Hl Portugisisk skönlitteratur4602 träffar
Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur47428 träffar
Hn Keltisk skönlitteratur323 träffar
Ho Grekisk och latinsk litteratur25654 träffar
Hp Indisk litteratur4321 träffar
Hq Iransk litteratur5971 träffar
Hr Övrig indoeuropeisk litteratur1395 träffar
Hs Semitisk litteratur12166 träffar
Ht Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk620 träffar
Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur19683 träffar
Hv Skönlitteratur på sinotibetanska och austroasiatiska m.fl. 
språk6319 träffar
Hx Övrig skönlitteratur6009 träffar
Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk139 träffar
Hå Skönlitteratur på teckenspråk229 träffar

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 

Ä Tidningar
Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier9483 träffar
Bb Allmänna samlingsverk9362 träffar
Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori6897 träffar
Bs Masskommunikation: allmänt13047 träffar
Bt Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia)13022 träffar
Bu Masskommunikation: radio och television7423 träffar
Bv Informationsteknik (IT)5082 träffar

SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

N Geografi och lokalhistoria
N(x) Allmänt: geografiska lexikon453 träffar
N(y) Allmänt: kartor och bilder2829 träffar
N:d Geografisk teori, filosofi och metodlära680 träffar
N:k Geografiforskningens historia1898 träffar
N.0 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 
geografiska aspekter6401 träffar
Na Europa: allmänt2573 träffar
Nb Norden: allmänt2031 träffar
Nc Sverige79719 träffar
Nd Övriga Norden9805 träffar
Ne Brittiska öarna (Storbritannien)4697 träffar
Nf Mellaneuropa9987 träffar
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Ng Nederländerna, Belgien och Luxemburg1154 träffar
Nh Schweiz1086 träffar
Ni Italien4287 träffar
Nj Frankrike4121 träffar
Nk Spanien1958 träffar
Nl Portugal482 träffar
Nm Östeuropa6915 träffar
Nn Balkanländerna2880 träffar
No Asien16466 träffar
Np Afrika7168 träffar
Nq Amerika10113 träffar
Nr Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
Mikronesien)2084 träffar
Ns Polarländerna2285 träffar
Nt Oceaner och hav831 träffar
Ny Kartografi3678 träffar

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 

L Biografi med genealogi
L:k Vetenskapshistoria7 träffar
Ld Genealogi9789 träffar
Lk Biografisk vetenskap660 träffar
Lm Biografiska uppslagsverk15002 träffar
Ls Biografiska samlingar10970 träffar
Lz Biografi: särskilda personer130729 träffar

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

K Historia
K(x) Historiska lexikon252 träffar
K:bf Historiska organisationer och institutioner146 träffar
K:d Historisk teori, filosofi och metodlära4808 träffar
K:k Historieforskningens historia4174 träffar
K. Allmänt: särskilda historiska perioder45052 träffar
Ka Europa: allmänt6460 träffar
Kb Norden: allmänt4345 träffar
Kc Sverige28531 träffar
Kd Övriga Norden14266 träffar
Ke Brittiska öarna (Storbritannien)15845 träffar
Kf Mellaneuropa30066 träffar
Kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg1854 träffar
Kh Schweiz815 träffar
Ki Italien5268 träffar
Kj Frankrike13523 träffar
Kk Spanien4401 träffar
Kl Portugal851 träffar
Km Östeuropa26727 träffar
Kn Balkanländerna6073 träffar
Ko Asien52814 träffar
Kp Afrika12429 träffar
KqAmerika29025 träffar
Kr Oceanien1087 träffar
Ks Polarländerna243 träffar
Kt Allmän kulturhistoria21717 träffar
Ku Allmän socialhistoria22902 träffar
Kv Allmän ekonomisk historia19921 träffar till 60
Ky Historiska hjälpvetenskaper16163 träffar  delar till 73
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KB skriver om övergången från SAB till Dewey:
“ Påverkar inte låntagarna
Övergången förväntas inte medföra något krångel för låntagarna. Man 
behöver inte kunna klassifikationskoderna för att göra ämnessök-
ningar. På sikt kommer man ta fram sökverktyg som gör det möjligt att 
söka litteratur klassad med SAB och Dewey tillsammans.

Ingen omflyttning
Biblioteken behöver inte nödvändigtvis flytta hyllor och märka om 
böcker för att anpassa sig till Dewey, Skälet är att de rubriker som är 
knutna till Deweys sifferkoder stämmer bra överens med SAB-syste-
mets rubriker.

Möjligen omskyltning
Skyltningen behöver dock ändras så att de nya koderna finns med. En 
hylla som idag är märkt med ”Historia (K)” ändras till ”Historia 
(900)”, då sifferkombinationen 900 står för historia. “

Systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till  44 verksamheter. Kan vara 
lämplig uppställning på biblioteken. Här om 
antalet träffar.
Här har SABs ämnen lagts in. Individernas inre verkligheter behöver 
förbättras genom utbildningar i skolor på alla nivåer. Observera att 
SAB har dålig redovisning för område 3 om politik. Regeringen har  
dålig hand med området 64 om hushållsverksamheter. Regeringen har 
ansvariga statsråd för alla politikområden utom för hushållsverksam-
heterna som är grunden för välfärden. 

Hastigt och inte så noga har antalet “träffar” räknats fram för de 
olika verksamheterna. SAB:s träffar gäller dokument som man 
kan hitta och antalet träffar är inte något mått på hur viktiga 
verksamheterna är. De får för det mesta minst cirka 100 tusen 
träffar, men i område 65 får fyra viktiga verksamheter 653-656 
relativt få träffar och tillsammans bara cirka 100 tusen träffar.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
SW   . 105 Övergripande om forskning 
SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW   . 108 Samhällskunskap. 
SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Cirka 100 tusen träffar
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SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
SW   12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 
SW   13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 
SW   14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
SW   15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 
SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. 
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
Cirka 100 tusen träffar

SW   2 Religiösa verksamheter o d
Cirka 200 tusen träffar 

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 
Cirka 700 tusen träffar

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
Här församlingarnas egna dokument. Oklart var SAB har dem.

SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
Oh Sociala frågor och socialpolitik173566 träffar se7951
Här politiska krav och politiska planeringar. Oklart var SAB har dem.

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
Finns inte i SAB

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
Cirka 400 tusen träffar

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. 
Cirka 20 tusen träffar

SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
P Teknik, kommunikationer ...    Del om ingenjörsverksamheter , 
konstruktion o d. Tillverkning ingår i 66-69. Drift av kommunika-
tioner ingår i 654+656. Drift av energi- och hygienproduktion o d 
ingår i 64. Allmänt om drift av datorer och datorbehandling
Ingår i  651.
Cirka 100 tusen träffar (oklart)

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
Cirka 100 tusen träffar

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
Cirka 50 tusen träffar

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
Cirka 100 tusen träffar
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SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
Cirka 100 tusen träffar

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
Cirka 50 tusen träffar

SW   . 653 Handelsverksamheter. 
Cirka 25 tusen träffar

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
P Teknik, kommunikationer ...     Del om drift av televerksamheter
Cira 5 tusen träffar

SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
Cika 30 tusen träffar

SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
P Teknik, kommunikationer ... Del om drift av transporter
Cirka 50 tusen träffar

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
Cirka 200 tusen träffar

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
Cirka  200 tusen träffar

SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
Cirka 20 tusen träffar

SW   66/68 Tillverkning av varor.  
P Teknik, kommunikationer ...    Del om tillverkning av varor.
Konstruktion se 62
Cirka 200 tusen träffar

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
P Teknik, kommunikationer ...    Del om tillverkning/byggande av 
byggnader och anläggningar. Konstruktion se 62 
Cirka 50 tusen träffar

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 
Cirka 100 tusen träffar

SW   71 Övergripande planering av fysiska miljöer. samt
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Cirka 100 tusen träffar

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.  Samt
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning. och  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
Cirka 100 tusen träffar

SW   78 Musik ( konserter o d till 792) 
Cirka 100 tusen träffar

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. (Allmänt 
om sociala miljöer) samt SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
Cirka 200 tusen träffar

http://wimnell.com/omr6520-6524.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr654.html
http://wimnell.com/omr654.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://wimnell.com/omr69.html
http://wimnell.com/omr69.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://wimnell.com/omr7.html
http://wimnell.com/omr7.html
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr75-77.html
http://wimnell.com/omr75-77.html
http://wimnell.com/omr78.html
http://wimnell.com/omr78.html
http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html


SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. Samt
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.  och
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. och
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
Cirka 100 tusen träffar 

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
SW   . 7951 Socialvård.
Cirka 200 tusen träffar

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
Cirka 20 tusen träffar Bl a polis, kriminalitet, kriminalvård.

SW   . 7957 Undervisning o d. 
Cirka 200 tusen träffar

SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
Cirka 15 tusen träffar Bl a migration 

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
Crka 5 tusen träffar 

SW   796/799 Sport, idrott o d.
Cirka 50 tusen träffar

SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
Cirka 200 tusen träffar

SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
Cirka 300 tusen träffar

SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
Cirka 600 tusen träffar

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 
Cirka 75 tusen träffar

SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 
Cirka 200 tusen träffar

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 
Cirka 200 tusen träffar

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
Cirka 400 tusen träffar

Summa cirka 5965 tusen träffar. 100 tusen träffar motsvarar cirka 
1,7% av hela antalet, säg 1,5%.

100 tusen träffar = cirka 	
 1,5% av hel antalet träffar
200                       	
 	
 3%
300                       	
 	
 4,5%
400                      	
 	
 6%
500                       	
 	
 7,5%
600                       	
 	
 9 %

Uppgifter om dokument som Kungliga biblioteket samlar på finns 
på sidorna 55-60 i http://wimnell.com/omr40zk.pdf
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Sverige fick en ny regering hösten 2014
Statsminister blev Stefan Löfven som usåg ministrar och föreskrev vad 
de skulle ansvara för. Se  http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf   vars 
innehållsförteckning  och sidor 260-272. bfogas i det följande. 
260	
 Regeringen och departementen.
267	
 De nya regeringens politik
268 	
 Stefan Löfvens regering.
269 -	
 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets
272	
 verksamheter.

Om utrymmet det tillåter bifogas på slutet sidorna 273 - 521. Om dessa 
sidor inte kan tas med bör man klicka på adressen omr36-39zzr.pdf  

 

Innehållet i:
Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för 
verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, 
myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten. 
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf
Innehåll:
Sida
   5	
 Människornas levnadsförhållanden
   5  	
   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 
	
   Individens kroppsliga förhållanden, 
	
   Individens psykiska förhållanden, 	

	
   Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 	

	
   Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

   5	
  Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	
  
	
   avseendena igång av människornas verksamheter:
	
   Individernas viljor. 
	
   Kollektiva viljor. (Politik). 
	
   Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar) 
	
   Handlingar för psyket 

   5	
   Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller :
	
   A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.  
            A1+A2 
	
   B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2
                          
   5	
   Individer och samhällen planerar framtiden:
	
   Hur var det ?   Kunskaper och erfarenheter från det förgångna
	
   Hur är det ?     Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. 
	
   Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
	
   Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
   5	
   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 

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


	
   hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
	
   dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga 	
   
           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

   6	
   Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 	
  
           måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 	
  
           kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
	
   områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
	
   tillfredsställelse för individen. 

   6	
   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i 	
  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en 
            demokrati är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka  
            bilda sig uppfattningar och ta ställning och försöka påverka 
	
   verksam-	
 heterna inklusive samverkansverksamheterna i 	
  
	
    lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla med-
             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

   7	
    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.

   8	
    Klassifikationssystem för verksamheter.
  10	
    Den fundamentala påverkanskedjan.
  12	
    Politiska pch opolitiska planeringar.
  13       Schema över påverkans- och förändringsproblem.
  14       Samband mellan huvudområden.  
  15       Forskningen om samhällsplaneringens problem.  
  14       Sven Wimnells hemsida på Internet.
  17	
 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen.  

  18	
 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för verk-
	
 samheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.     
 19	
 Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
 19	
 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 
	
 förtydligande kommentarer.
 25	
 Hjälp att förstå de mänskliga verksamheterna

 26	
 Verksamhetsområden
 26	
 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
 46	
 2 Religiösa verksamheter o d.
 52	
 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
 64	
 4 Sambandsforskningsverksamheter.	

 65	
 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
 76	
 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
109	
 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
142	
 8 Språk. Litteraturvetenskap.Skönlitteratur.
153	
 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

164	
 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
	
 förbättra världen? Förteckning över 	
särskilda utredningar t o m 
	
 12 november 2014

165	
 Utländska aktörer och privata inhemska.

167	
 Riksdagen, riksbanken och riksrevisionen.

172	
 Sveriges Kommuner och Landsting



174	
 Förteckning över myndigheter inom departemen-
	
 tens verksamhetsområden
177	
 Statsrådsberedningen
178	
 Arbetsmarknadsdepartementet
181	
 Finansdepartementet
185	
 Försvarsdepartementet
189	
 Justitiedepartementet
193	
 Kulturdepartementet
201	
 Landsbygdsdepartementet
203  	
 Miljödepartementet
206	
 Näringsdepartementet
212	
 Socialdepartementet
219	
 Utbildningsdepartementet
225	
 Utrikesdepartementet

227	
 Riksdagens utskott
227	
 Arbetsmarknadsutskottet (AU)
229	
 Civilutskottet (CU)
231	
 Finansutskottet (FiU)
233	
 Försvarsutskottet (FöU)
235	
 Justitieutskottet (JU)
237	
 Konstitutionsutskottet (KU)
239	
 Kulturutskottet (KRU)
241	
  Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
243 	
 Näringsutskottet (NU)
245	
 Skatteutskottet (SkU)
247	
 Socialförsäkringsutskottet (SfU)
249	
 Socialutskottet (SoU)
251	
 Trafikutskottet (TU)
253	
 Utbildningsutskottet (UbU)
255	
 Utrikesutskottet (UU)
257	
 EU-nämnden

260	
 Regeringen och departementen.
267	
 De nya regeringens politik
268 	
 Stefan Löfvens regering.
269	
 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets
	
 verksamheter.
273 	
 Partiledare Stefan Löfven.
276	
 Allmänt om socialdemokraterna och regeringens politik.
281	
 Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen.
305	
 Förenta Nationerna, FN.
308	
 Europapolitik.
309	
 EU Europeiska unionen
313	
 Demokratiproblem, juridik.
337	
 Försvar.
344	
 Klimat och klimatpolitik
368	
 Transporter.
373	
 Planering av fysiska miljöer.
377	
 Landsbygdspolitik.
382	
 Bistånd.
385	
 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
399	
 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
410	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
416	
 Utbildning. Forskning.
445	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
456	
 Jobb.
467	
 Näringar.
484	
 Handel.
487	
 Migration. Integration.
491	
 Polisen. Brott. Kriminalvård.
501	
 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
522	
 Budgetpropositionen för 2015
538      Alliansens och Sverigedemokraternas budgetmotion



Från regeringen.se 9 novembr 2015:

Statsråden och departementen
Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar.

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i 
Regeringskansliet.

Stefan Löfven
Statsminister

Kristina Persson
Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Arbetsmarknadsdepartementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har 
samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/
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Finansdepartementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, skatter, 
statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson
Finansminister

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Ardalan Shekarabi
Civilminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
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Försvarsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Justitiedepartementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, 
krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister

Anders Ygeman
Inrikesminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
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Kulturdepartementet

Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga 
rättigheter nationellt och trossamfund.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister

Miljö- och energidepartementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och 
klimatpolitik

Åsa Romson
Klimat- och miljöminister, vice statsminister

Ibrahim Baylan
Energiminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
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Näringsdepartementet

Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och 
transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister

Anna Johansson
Infrastrukturminister

Mehmet Kaplan
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/
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http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/anna-johansson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/mehmet-kaplan/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/mehmet-kaplan/
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Socialdepartementet

Departementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd såsom 
att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får vård.

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
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Utbildningsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och 
ungdomspolitik.

Gustav Fridolin
Utbildningsminister

Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister
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Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges 
utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Margot Wallström
Utrikesminister

Isabella Lövin
Biståndsminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
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De nya regeringens politik  (zzr sid 260-521)

* Partiledare Stefan Löfven.
   
* Allmänt om socialdemokraterna och regeringens
   politik. 
   
* Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
   Politik för en utrikesminister. 
* Europapolitik. 
   Politik för en EU-minister. 
* Demokratiproblem, juridik. 
   Politik för en demokratiminister och en justitieminister.
* Försvar. 
   Politik för en försvarsminister.
* Klimat och klimatpolitik  
   Politik för en miljöminister.
* Transporter. 
   Politik för en infrastrukturminister.
* Planering av fysiska miljöer.  
   Politik för en plan- och byggminister.
* Landsbygdspolitik. 
   Politik för en landsbygdsminister.
* Bistånd. 
   Politik för en biståndsminister.

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


* Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
   Politik för en hem- och konsumentminister och en  energiminister.

* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
   Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst o d

* Utbildning. Forskning. 
   Politik för en utbildningsminister.

* IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

* Jobb. 
   Politik för en arbetsmarknadsminister.

* Näringar. 
   Politik för en näringsminister.

* Handel. 
   Politik för en handelsminister.

* Migration. Integration. 
   Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
   Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.   
   Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.

  



Stefan Löfvens regering efter kungens konselj den 3 oktober 2014.  

Stefan Löfvens regering. 

Ministrarna har fått ansvarsområden som ibland är delar av flera 
olika departements ansvarsområden. Departementens ansvarsom-
råden innehåller ibland delar som bättre hör till andra departe-
ment. Departementens ansvarsområden motsvarar vanligen riks-
dagsutskottens ansvarsområden, men inte alltid.

Konstitutionsutskottet har ingen motsvarighet bland departemen-
ten. Inte heller civilutskottet. Miljö- och jordbruksutskottet mot-
svarar ungefär miljö- och landsbygdsdepartementen, men lands-
bygdsdepartementet ska läggas ned och landsbygdsfrågorna 
läggas in i näringsdepartementet. Det är inte helt klart hur det 
blir.

Anmärkningsvärt är att det inte finns något departement för det 
allra viktigaste politikområdet, det som gäller medborgarnas 
vardagliga levnadsförhållanden, som här finns i området för
“Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. “
Där finns bl a boendet, som kan behandlas i näringsdepartemen-
tet som byggnadsverksamhet, i området för fysisk planering eller
i hushållsområdet när det gäller drift av boendet.

Statsministerns besked om ministrarnas ansvarsområden ligger 
till grund för fördelningarna i det följande.

De 22 politikområdena och klassifikations-
systemets verksamheter. Från sid 268-272 i zzr 12/11 2014

Fördelningen av klassifikationssystemets områden kan bli, med hänsyn 
till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:

 1	
	
 Ledning. (Statsminister)
	
 	
 353 Sveriges regering 
	
 	

 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. Gruppsekre-
            terare. Partisekreterare) Förutsättningar för regeringen.
	
 	
 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
	
    352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	
   
	
    utomlands)
	
    6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del
	
    36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
	
    36...om individernas kroppsliga förhållanden.
	
    37...om utbildning o d.
	
    38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
	
    39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

 3	
 Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister 
	
 och Världsplaneringsminister) 91+93-99 har tagits med här.
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99. 
	
 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
	
    93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
	
    94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
	
    95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	
 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.



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

 4	
 Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99 Del
	
 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa. 
	
 Del

 5	
 Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. Justitie-
            minister, del)
	
 31 Statistik och demografi
	
 32 Statsvetenskap
	
 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
	
 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
	
 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del

 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
	
 6525-6529 Militära verksamheter

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del

 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
	
 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

 9	
 Planering av fysiska miljöer.  (Plan- och 	
 byggminister.)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
	
 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	
 Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
	
 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
	
 7951 Socialvård o d. Del

12	
 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
	
 (Socialminister)
	
 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär- 
            verksamheter

13	
 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
	
 (Hem- och konsumentminister.  Energiminister)                                                             
	
 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
	
 641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
	
 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
	
 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
	
 645 Användning av inventarier o d.
	
 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
	
 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
	
 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d. Del

14	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och 
	
 äldreminister)
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Del
	
 7951 Socialvård o d.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	
 7957 Undervisning o d.
	
 Forskning och utbildning:	

	
 4 Sambandsforskningsverksamheter.
	
    5 Naturforskning. Matematikverksamheter
	
    50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
            51 Matematik



             52 Astronomi, rymdforskning
	
    53 Fysik o d
	
    54 Kemi o d
	
    55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
	
    56 Paleontologi, arkeologi o d
	
    57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
	
    58 Botanik.
	
    59 Zoologi
	
    60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
	
    62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna 
	
 grupper o d. Del

16	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
	
 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
	
   102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
	
 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
	
    104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
	
    105 Övergripande om forskning 
            106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
            107 Övergripande om kulturella  verksamheter, utbildning o d.
            108 Samhällskunskap. 
	
    109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
	
    11/19 Individernas inre verkligheter.
	
    11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
	
    12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
	
    13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
	
    14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
	
    15 Individens psykiska mekanismer. Psykologi o d.
	
    16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.

	
   17 Individens moral och uppfattningar om moral.
   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
	
   20 Övergripande religiösa verksamheter o d
	
   21 Allmän religionsvetenskap
	
   22/28 Kristna religioner
	
   29 Icke kristna religioner o d
	
 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
	
 654 Telekommunikationsverksamheter.
	
 655 Förlagsverksamheter o d.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 70 Allmänt om konst och kultur.
	
 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
	
 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
	
 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
	
 78 Musik ( konserter o d 792)
	
 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
	
 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
	
 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
	
 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
	
 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna grupper o d. 
	
 Del
	
 796/799 Sport, idrott o d
	
 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
	
 81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
	
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
	
 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
	
 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
	

	
   (Området är mycket stort, men politikerna brukar inte ha     	
  
	
   mycket intresse för konst och kultur)



17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister.)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad. Del

18	
 Näringar. (Näringsminister)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad.Del
	
 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 66/68 Tillverkning av varor
	
    66 Tillverkning av kemivaror o d
	
    67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
	
    68 Tillverkning av komplexvaror
	
    69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

19	
 Handel. (Handelsminister)
	
 653 Handelsverksamheter.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
	
 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet m m

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
	
 7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	
 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,försäkringar.
	
 (Finansminister. Finansmarknadsminister. 	
 Skatteminister. 
	
 Socialförsäkringsminister)
	
 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter

Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 
många detaljproblem. 

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med områ-
det om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram 
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen 
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.

Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och 
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande värl-
den och de olika länderna.

Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den 
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade 
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela 
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om 
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för 
biståndet.

Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område 
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verk-
samheter och område om omsorg för grupper  som behöver stöd.

Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur 
od, område för jobb och område för näringar och område för handel. 

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och 
område för brott, polis od.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän 
man gått igenom alla de tidigare områdena.



Hur styrs Sverige?
Sverige har konventioner och överenskommelser med andra länder om 
hur Sverige och svenskarna ska bete sig både inom Sverige och utom-
lands.

Sverige är en demokrati och styrs  i riksdagen av valda ombud för 
Sveriges folk. Riksdagen styr genom lagar och statsbudgeten. Riksda-
gen delegerar det praktiska styrandet till regeringen och till kommuner 
och landsting. Det sägs att regeringen styr Sverige, men det är en halv-
sanning eftersom kommunerna och landstingen har speciella rättigheter 
och lever sina liv oberoende av regeringen.

Regeringen i sin tur överlåter en del av styrningen till statliga myndighe-
ter, 226 stycken den 5 november 2015, enligt   Myndigheter

Myndigheterna ska sköta sina verksamheter själva och regeringen får 
inte gripa in och styra i enskilda fall, ministerstyre är inte tillåtet, men 
regeringen kan ordna med ändring av reglerna för myndigheterna.

Regeringen kan inte heller direkt styra kommuner och landsting, men 
kan ordna med ändringar av de lagar som styr vad kommunerna och 
landstingen får göra. 

Kommunerna och landstingen råkar i konflikt med varandra i vissa 
frågor. Landstingen sköter vanligen sjukvård och trafik, vilket kan 
kollidera med kommunerna socialvård och trafikplanering.  

Regeringen och kommunerna har konflikter när det gäller bl a utbild-
ning och planering av fysiska miljöer. Kommunerna har s k monopol 
på planeringen av de fysiska miljörna, men regeringen har genom 

länsstyrelserna viss styrning trots att regeringen inte har någon bra 
insyn i de planeringarna. Regeringen får stödja sig på boverket och 
naturvårdsverket som ju ska sköta sina områden självständigt i för-
hållande till regeringen. Denna komplicerade ordning har medverkat 
till den dåliga bostadsplaneringen.

Riksdagens struktur för problem är utskotten, som är en trög struktur.
Regeringens struktur för problem är departementen, som för det mesta, 
men inte alltid någorlunda följer riksdagens struktur. Departements-
strukturen ändras tämligen ofta. 

Som regel följer statsrådens ansvarsområden departementsstrukturen, 
men det är vanligt att statsråden i de olika departementen får sköta 
problem i andra departement än det departement de tillhör. Det gällert 
t ex problem om utbildning och kultur.

Man kan anse att kulturdepartementet är överordnat alla andra departe-
ment. Kulturen handlar om de liv vi lever. Andra departement sysslar 
bara med bitar av kulturen som t ex sjukvård, utbildning och jobb. 
Men kulturproblemen är illa behandlade i regeringen och ses ofta som 
något man slänger efter problemen med t ex  sjukvård, utbildning och 
jobb.

Nu finns en demokrati- och kuturminister som sköter demokratifrågor 
som hör till justitiedepartementet och kulturfrågor som hör till kultur-
departementet. Men idrotttsfrågor som hör till kulturdepartementet 
sköts av socialministern som hör til socialdepartementet. IT-frågor 
som borde höra till kulturdepartementet sköts av bostadministern som 
hör till näringsdepartementet 

http://sromyndigheter.esv.se/
http://sromyndigheter.esv.se/


Justiteministern är också migrationsminister med frågor som rör 
socialdepartementet och näringsdepartementet. Inrikesministern hör 
till justitiedepartementet men sköter frågor om polis, kriminalitet och 
kriminalvård som är sociala problem.

Migrationsfrågor, integrationsfrågor, polis och kriminalitet hänger 
ihop med planeringen av de fysiska miljöerna och bostadspolitiken.
Alla problem hänger ihop på något sätt och på slutet blir alla problem 
penningproblem.

Vem i regeringen som har ansvar för skolor, bibliotek, folkbildning, 
tidningar och informationssystem  är inte enkelt att besvara. Kulturmi-
nistern och tre utbildningsministrar lär få dela ansvaret. Universitet, 
högskolor, och forskning faller under högskoleministern, tidningar 
under kulturministern , grundskola och gymnasium undre utbildnings-
ministern och del av fokbildning under  en tredje utbildningsminister.

I det föregående finns en kort beskrivning om 22 politikområden och  
ministrarnas ansvarsområden för dem,  Kulturministern har i förteck-
ningen fått ett mycket stort ansvarsområde med saker som andra 
ministrar kanske ska sköta. 

Vem ansvarar för individernas inre verkligheter? Är det kulturdeparte-
mentet eller utbildningsdepartementet? Utbildningsdepartementet har 
hand om utbildningen, men har det också ansvar för obildningen ? I 
demokratin är det viktigt att avskaffa obildningen.

“ Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Alice Bah Kuhnke

Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. 
denna dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra för-
valtningsärenden som gäller medborgarnas inflytande och del-
aktighet i samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat 
departement samt demokrati och allmänna val, i den mån sådana 
frågor inte hör till något annat departement.
Statsministern beslutar vidare att Valmyndigheten SKB ska höra till 
statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde. “

Men i papper om regeringen finns uppgifter om att Kungliga Biblio-
teket, KB, ingår i högskoleministerns verksamheter samtdigt som 
biblioteksverksamheter ingår i kulturministerns verksamheter. 

Dokument och verksamheter.
Biblioteken sysslar med att förteckna dokument och har regler för hur 
dokument ska förtecknas. De förtecknas enligt fastsällda klassifika-
tionssystem. Vad dokumenten ska användas till är inte bibliotekens 
uppgift. I Sverige har sedan början av 1920-talet gällt att SAB-syste-
met ska gälla som klassificering, till för några år sedan då KB övergick 
till Deweys system. De flesta folkbiblioteken har kvar SAB-systemet 
som svenska folket har vant sig vid.



Både SAB-systemet och Deweys system konstruerades innan demo-
kratin var införd i Sverige och konstruktionerna präglas av förhållan-
dena i de gamla odemokratiska samhällena på 1800-talet. Av någon 
anledning föreskriver nu KB deweysystemet, förmodligen för att det 
har fler klassifikationer och för att det är bekvämt att anväda det för 
utländska dokument som klassificeras utomlands. 

Men när man nu gör en så stor omläggning hade det varit lämpligt att 
införa något  bättre än Dewey-systemet. SAB-systemet är gammalmo-
digt och svarar mot ett svenskt 1800-tal, Dewey-systemet svarar mot 
ett gammalt USA-amerikanskt 1800-tal och det är inte lämpligt att 
införa ett sådant system i dagens Sverige som befinner sig i en global 
värld som måste bygga på demokrati och medinflytande.

Man kan förstå, att folkbibliotek inte vill gå in i ett gammalt system, 
som är helt främmande för världen idag och de framtidsproblem som 
finns.

Systemet för klassifikation av mänskliga verksamheter bygger på att 
människornas verksamheter är utvecklingens krafter, vill man i demo-
kratisk ordning styra utvecklingen måsfe man styra människornas 
verksamheter.

Systemet för verksamheterna börjar med område 10 som gäller en 
översikt om de mänskliga samhällenas vetande och tänkande. Det 
börjar med arkiv- och biblioteksverksamheter, encyklopediska verk-
samheter o d, fortsätter med översikter om skapandet av nya kunskaper 
genom forskning o d, översikter om samhällena i form av “samhälls-
kunskap” och slutar med ide- och lärdomshistoria, tänkandets historia. 

I områdena  11-19 ingår beskrivningar av individernas inre verklighe-
ter som alla har, men som man i enskilda fall har svårt att få veta om.
Allmänt finns det möjligheter att få uppgifter om de inre verkligheter-
na som gäller individernas kunskaper och erfarenheter, sätt att tänka 
och uppfatta världen, sätt att reagera och bete sig. Alla, höga makt-
havare och maktlösa, rika och fattiga. kunniga och okunniga,  har inre 
verkligheter som avgör hur de uppför sig i den yttre verkligheten, och 
styr deras insatser i politiken och i verksamheterna 2-9.

Område 2 gäller religiösa verksamheter, som egentligen är en del av de 
inre verklighterna men som i tusentals år spelat stor roll  och fortfarade 
är katastrofala faktorer i världens utveckling.

Område 3 gäller sedan människornas gemensamma agerande i politi-
ken och område 4 är ett nytt område om forskning kring sambandet 
mellan verksamhetsmrådena.

Område 5 gäller naturforskningverksamheter.

Område 6 -9 gäller människors handlande i den yttre verkligheten. 
6 gäller handlande till materiell nytta (eller onytta), från sjukvård  o  d 
till tillverkning av byggnader och anäggningar.

7 gäller handlande till psykisk nytta (eller onytta)
70-78 fysiska miljöer och fysiska föremål och 
79 sociala miljöer och sociala beteenden .

8 gäller språkliga och skönlitterära verksamheter och

9 gäller sakliga historieskrivande verksamheter o d. 



Förteckningen om  systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till  44 verksamheter och md SAB-områden inlagda.

SAB beskriver inte område 10 väl.

SAB:s Har inga tydliga beskrivningar om de inre verkligheterna i 
områdena 11-19. 

SAB:s behandling av området 3 om politik är inte bra. Demokrati, 
politiska partier, riksdag och regering nämns inte. 

Statistiska centralbyrån, SCB, placeras på 31.

De demkratiska församlingarnas egna dokument bör placeras på 
om-råde 35. Vetenskapliga betraktelser om församlingarna place-
ras på 32 om statsvetenskap.

Nationalekonomiska betraktelser placera på 33, men delar om 
pengar placeras på 657.

Lagar och tillämpning av lagar, domstolar, advokater od placeras 
på 34. Speciella utredningar som rör sörskildafack placeras på 
fack.

Kriminalitet, kriminalvård, poliser o d placeras på 7955 i området 
79 för sociala verksamheter och sociala beteenden.

Politiska partiers partiprogram o d och politiska krav som gäller 
många typer av förslag placeras på 36-39.  Krav som gäller ett 
speciellt fackämne kan placeras på fackämnet. T ex krav om ut-
bildning kan placeras på 7957 som gäller utildning. 

Myndigheter är vanligen inte politiska. Myndigheter om utbild-
ning placeras på 7957 om ubildning. Myndigheter är underställda 

departement och placeras på lämpligt fack. Exempelvis myndig-
heter under finansdepartementet och som sysslar med pengar 
placeras på området för pengar, 657. 

I http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf   finns uppgifter om departe-
mentens myndigheter och de kan med ledning av det föras in på 
lämpligt fack. 

Privata organisationer kan placeras in på fack som gäller deras 
kärnverksamhet. Fackföreningarnas  och arbetsgivarnas centala 
organisa- tioner och arbetsförmedling kan placeras på 658.  Tran-
sportarbetare och transportföretag placeras på 656 för transport-
verksamheter.

Lantbruksföretag placeras på 63.
Tillverkning placeras på lämplig plats i 66-69.
Sjukvårdens företag och patientföreningar, forskningar och 
utbildning om sjukvård placeras på 61. 

Man bör särskilt observera att social verksamheter placeras i 
området 79. Socialvård t ex placeras på 7951 och inte på 61 som 
gäller sjuk-vård. Migrationsproblem kan placeras på 7958.

Utbildningssystem och forskningssystem placeras på 7957, verk-
samheter i särskilda fack placeras i facket. Placering av forsk-
ningar och utbildningar har behandlats i http://wimnell.com/
omr40zj.pdf  

Det nu nämnda är exempel på att man placerar personers och 
företags och myndigheters verksamheter på platser  som svarar 
mot kärnverksamheterna.

Arkitekter placeras på 71-72, konstnärer för föremål och bilder 
placeras på 73- 77. Musiker på 78. O s v.

http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
http://wimnell.com/omr40zj.pdf


Den fundamentala påverkanskedjan 
  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 

De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter 
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  och 
nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 

Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det 
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämp-liga 
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns de 
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella 
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verklig-
heter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i 

nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, 
video etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter 
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som 
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga 
viljor. 

De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den 
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.

På område 4 i hemsidan http://wimnell.com har sambanden be-
handlats (första versionen 1999, justering 070208 och 100406 samt 
en hastig översyn 140410). Observera att område 4 på hemsidan  
är daterad 100410 och att det finns mycket som har tillkommit 
sedan dess. Se början på hemsidan.

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




Placering av dokumenten i 
bibliotekslokalen.

Det är människornas verksamheter som förändrar världen och det är 
deras verksamheter som bygger upp det liv alla lever. Dokumenten i 
biblioteken motsvarar verksamheterna, är beskrivningar av verksam-
heterna.

Systemet för de mänskliga verksamheterna är uppbyggt kring 129 
verksamheter som är placerade i en ordning som svarar mot samban-
den mellan de olika delarna.

För att förenkla kan dokumenten ordnas i 44 grupper enligt vad som 
visats i det föregående då SABs ämnen placerats in. Det blir samma 
gruppering om dokumenten är kodade enligt Deweys system.

Inom de 44 grupperna bör dokumenten ordnas minst enligt de 129 
områdena, som är en mer flullständig sortering, och ordnas med mer 
uppdelning som kan vara lämplig. För de stora områdena finns förslag 
till uppdelningar, men även andra uppdelningar kan göras. 

De 44 områdena bör i bibliotekslokalen placeras i nummerordning.
Meningen med det är att om de läggs i den ordningen motsvarar det en 
lämplig ordning med hänsyn till hur huvudområdena påverkar var-
andra och det gör att man kan få en värdefull helhetssyn på utveck-
lingen i värlen.

Först, i område 10, kommer en kort översikt som innehåller samhälle-
nas kunskpshantring och tänkande. Det börjar med biblioteksverk-

samheter o d,  encyklopedier, verksamheter om att skaffa nya kunska-
per, kort samhällskunskap  m m och slutar med idé-och lärdoms- 
historia, vetenskapshistoria, filsofihistoria o d. Här kan läggas in 
referenslitteratur på lämpligt ställe.

Sedan kommer områdena 11-19 om individernas inre verkligheter.
Dessa inre verkligheter är drivkraften till alla följande verksamheter 
som förändrar världen på gott och ont. De är viktigt att alla har kun-
skaper om sina egna och andras inre verkligheter så att utvecklingen 
kan styras på lämpligt sätt och enligt demokratins prinip, och indivi-
dens vardag kan skötas.

De inre verkligheterna är individernas hemligheter, men kan beskrivas 
utifrån i viss mån. Möjligeterna att få grepp om de inre verkligheterna 
har ökat under historiens gång, bl a genom vetenskaper om psykologi
som kommit till de senaste hundra åren. 

I de inre verkligheterna finns individens kunskaper, framtidsdrömmar, 
uppfattningar om hur allt hänger ihop, sätt att resonera på förståndigt 
sätt och uppfattningar om moral och hur man bör bete sig gentemot 
andra. 

Det är viktigt att kunna förbättra de inre verkligeterna för alla värlens 
människor . För att förbättra svenskarnas inre verkligheter behövs mer 
utbildning i skolorna, där utbildnigen nu är katostrofalt dålig.

Efter 11-19 kommer området för religioner. Religionerna är mänsklig-
hetens gissel. De religiösa uppfattningarna började för tusentals år 
sedan, har orsakat månniskor ohyggliga lidanden under historiens gång



och är nu 2915 orsak bl a till krigen i mellanöstern som medför mäng-
der av flyktingar till Europa, bl a till Sverige som får fler än man kan 
ordna bostäder för.

I Sveriges skolor finns undervisning om religion, men den behöver 
kompletteras med undervisning om individernas inre verkligheter. 
Religionsämnet bör ändras till religion och levnadskunskap med 
kunskaper om individernas inre verkligheter och kunskaper om 
systemet för mänskliga verksamheter som bör ge svenska barn viktiga 
kunskaper om utvecklingens krafter och kraftspel.

Efter 11-19 och område 2 kommer område 3 om politik. Bristerna där  
har beskrivits i det föregående. SAB:s (och Deweys)  behandling av 
området 3 om politik är inte bra. 

Efter det kommer områdena 4-9 som också har beskrivits. Genom de 
verksamheterna får människorna nya kunskaper som gör att de inre 
verkligheterna i 11-19 förhoppningsvis blir bättre och därmed politi-
ken i område 3 blir bättre 

Uppställningen av dokumenten i nummerordning i bibliotekslokalen 
speglar utvecklingens gång och medverkar till att besökarna där kan få 
en helhetssyn som gör det lättare att förstå hur världen fungerar.

Om biblioteket har särskild barnavdelning bör doumenten i den avdel-
ningen ordnas på i princip samma sätt i nummerordning.

Med hänsyn till den stora mängd invandrare som kommer kan det vara 
lämpligt att i varje grupp i de 44 områdena ordna med invandrarvän-
liga förklaringar.

Universitetetens, högskolornas och forskningsrådens  sätt att ordna 
sina ämnen är inte bra. Det är isynnerhet sättet att ordna in i humaniora 
och samhällskunskap som är en kvarleva från 1800-talet och inte 
passar in i dagens värld. Deras områden bör ordnas enligt systemet för 
mänskliga verksamheter. Som det nu är är det mycket svårt att få reda 
på om deras utbildningar och forskningar. Staten har  inte ens en för-
teckning över Sveriges professorer/professurer. 

Om allmänheten ska ha en vettig möjlighet att rösta i valen bör de ha 
bättre möjligheter att få veta vad de högsta utbildarna och forskarna 
sysslar med och kommer fram till. Det behövs alltså ett nytt bra system 
för att meddela allmänheten och politikerna  om det.

Det behövs också bättre informationer från dem som sköter grundsko-
lan och gymnasiet. Enligt dagens regler är det lärarn som avgör vad 
som lärs ut och om det finns inte uppgifter att få. Skolverket har inga 
uppgifter om lämpliga läroböcker och lärarna behöver inte ens använ-
da läroböcker utan kan utbilda från det som står i tidningarna. Skolin-
spektörer kan ge upplysningar om hur pass bra utbildningingarna är i 
förhållande till läroplanerna, men tycks inte ifrågasätta läroplanerna.
Universiteten som utbildar lärarna utgår från läroplanerna och när de 
inte är bra blir inte heller lärarna bra och inte eleverna bra utbildade. 

Utbildnings och informationssystem  bör beaktas när man ordnar 
dokument i bibliotek. Isynnerhet kultur- och utbildningsdepartementen  
har uppgifter om sådant.
Kulturdepartementet  Myndigheter med flera   På denna länk finns
62 träffar som gäller myndigheter o d som hör till kulturdepartementet.
Utbildningsdepartementet  Myndigheter med flera På denna länk finns
48 träffar gällande myndigheter o d som hör till utbildningsdeparte-
mentet. 

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1288
http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1288
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1294
http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1294


Från SKL.se 5 november 2015:

Sveriges Kommuner och Landsting SKL 
Är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, 
landsting och regioner.
Arbetsgivare, kollektivavtal
Demokrati, ledning, styrning
Ekonomi, juridik, statistik
Hälsa, sjukvård
Integration, social omsorg
Näringsliv, arbete, digitalisering
Samhällsplanering, infrastruktur
Skola, kultur, fritid

Adress och övrig kontaktinformation
Om SKL
Styrelse och beredningar
Remisser
Kansliorganisation
Lediga jobb
Sök medarbetare
Kommuner, landsting
Adresser kommuner
Adresser landsting, regioner
Fakta kommuner, landsting, regioner

Demokrati, ledning, styrning

Detta gör SKL. SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommuna-
la självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroende-
valda och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i 
förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborger-
lig förankring.

Mest besökta sidor
Så styrs en kommun
Tillämpning av lagen om valfrihet (LOV)
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
Information till alla 2015
Medborgardialog

Meny
Demokrati, ledning, styrning
Driftformer, valfrihet
EU, internationellt
Kvalitet, styra, följa upp, utveckla
Medborgardialog, delaktighet
Mänskliga rättigheter, jämställdhet
Politisk styrning, förtroendevalda
Revision
Val, maktfördelning

http://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
http://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
http://skl.se/halsasjukvard.8.html
http://skl.se/halsasjukvard.8.html
http://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
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http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
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http://skl.se/skolakulturfritid.27.html
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http://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar.1249.html
http://skl.se/tjanster/omskl/remisser.852.html
http://skl.se/tjanster/omskl/remisser.852.html
http://skl.se/tjanster/omskl/kansliorganisation.501.html
http://skl.se/tjanster/omskl/kansliorganisation.501.html
http://skl.se/tjanster/omskl/ledigajobbpaskl.863.html
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http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/lagomvalfrihetssystemlovtillampning.1969.html
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http://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/kommunensinformationtillmedborgarna/webbgranskninginformationtillalla2015.7080.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/medborgardialog.372.html
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http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision.383.html
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Skola, kultur, fritid

Detta gör SKL SKL arbetar för att elevernas resultat i skolan ska för-
bättras. Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgöran-
de. SKL stöder också kommunerna i arbetet med förskola och fritids.

Inom kultur och fritid arbetar SKL för goda förutsättningar i hela 
landet. Det gäller exempelvis områden som idrottsanläggningar, e-
böcker på folkbibliotek och föreningsliv. SKL arbetar också för att 
beslut om kulturlivet ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Mest besökta sidor
Program Skolriksdag 2015
Vårdnadsbidrag
Prio. arbetssätt i skolan
Myter och fakta, skola
Måttboken

Meny
Skola, kultur, fritid
Kultur, fritid
Skola, förskola

Kultur, fritid

Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa 
goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt 
meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga. 

Måttboken Vägledning för idrottsanläggningar.
Kulturskolans mål och utmaningar Dokumentation från rådslag om 
kulturskolan, från maj 2015.
Aktuellt
Från två till sex överenskommelser om e-böcker 2015-09-24 
Siffror i kulturrapport ses över 2015-09-22 
SKL:s beredning för kultur och fritid i möte med 
kulturskoleutredningen  2015-09-04 
Publikationer
Kulturpolitiskt positionspapper
Elitidrottens anläggningar: finansiering, kostnader och dialog med 
idrotten
Kurser och konferenser
Alla kurser och konferenser inom kultur och fritid
Meny
Skola, kultur, fritid
Kultur, fritid
Bibliotek, e-böcker
Folkbildning
Idrott och anläggningar
Kultur- och fritidsstatistik, kartläggning
Nätverk, kultur- och fritidschefer
Sveriges friluftskommun
Ungas fritid

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/skolriksdag2015/programskolriksdag2015.4253.html
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Bibliotek, e-böcker

Biblioteken har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmed-
ling och fri åsiktsbildning. En digitaliserad littteraturutgivning ställer 
nya krav på former för överenskommelser mellan bibliotek och bok-
branchen. 

SKL har arbetat fram en prissättningsmodell för utlån av e-böcker vid 
folkbiblioteken. Modellen innebär att de förlag som ingår avtal med 
SKL tillgängliggör samtliga titlar, inklusive  e-ljudböcker, direkt på 
utgivningsdagen. Den ökade tillgängligheten kompenseras av att priset 
per utlån kommer att variera med en titels ålder, istället för att som i 
tidigare modell vara detsamma. Överenskommelsen kan användas av 
de folkbibliotek som önskar utan att de behöver teckna särskilda avtal.

Förlag som ingått överenskommelse med SKL
	
 •	
 Natur&Kultur (november 2014)
	
 •	
 Modernista (juli 2015)
	
 •	
 Humlan Förlag (augusti 2015)
	
 •	
 Melker Förlag (augusti 2015)
	
 •	
 Bokförlaget ETC (september 2015)
	
 •	
 Virvelvind förlag (september 2015)
Information om överenskommelsen och prissättningsmodellen (PDF, 
nytt fönster)

SKL och förlagen följer tillsammans upp att modellens principer och 
prissättning följs. I november 2015 görs en gemensam avstämning av 
hur överenskommelsen har fungerat och vad som eventuellt behöver 
justeras. SKL ser gärna att fler förlag ansluter sig till modellen.

SKL:s utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek
	
 •	
 Alla böcker ska finnas tillgängliga för biblioteken att låna ut 

direkt när de ges ut. Det bör inte finnas några begränsningar för 
hur många gånger biblioteken får låna ut en och samma bok. 
Böcker kan kosta olika mycket att låna ut beroende på ålder 
och efterfrågan.

	
 •	
 Varje bibliotek bör själv bestämma hur tillgängliga olika titlar 
ska vara beroende på vilka konstnader biblioteket är villigt att 
ta. Det behöver till exempel vara möjligt för varje bibliotek att 
sätta en gräns för hur många som kan läsa en titel samtidigt.

	
 •	
 Idag saknas det regleringar för hur uppgifter om låntagare får 
användas. SKL anser att sådana regleringar behövs.

	
 •	
 Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda medborgare ett brett 
sortiment av titlar. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag, 
och med hjälp av e-böckerna kan de öka läsningen hos grupper 
som man tidigare haft svårt att nå ut till.

	
 •	
 Den e-litteratur som ingår i bibliotekens utbud bör inte kunna 
dras tillbaka utan att biblioteken får möjlighet att erbjuda 
litteraturen på annat sätt. Detta för att tillgången till litteratur 
ska kunna säkerställas över tid.

	
 •	
 Biblioteken behöver i sitt arbete med digitala bibliotek ha 
tillgång till en nationell teknisk plattform. Via plattformen ska 
de effektivt kunna arbeta med sin utlåning av e-böcker. Staten 
är bäst lämpad för att ordna en sådan plattform.

SKL tycker
SKL:s utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek (PDF, nytt 
fönster)
Kurs och konferens
Dokumentation: Vad händer i e-boksfrågan?
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Från regeringen.se 8 november 2015: 

“ Kungliga biblioteket ska ta fram en 
biblioteksstrategi för hela Sverige
Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag till en natio-
nell biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på långsiktig vilja att be-
hålla och utveckla biblioteksteksverksamheten i Sverige. Under 2015 
avsätts därför 5 miljoner kronor. Därefter beräknas anslaget öka med 6 
miljoner kronor årligen 2016–2018 för ändamålet.

– Biblioteken ska vara en samlingspunkt med litteraturen i fokus. Sam-
tidigt är det också ett rum för samtal och därmed en central byggsten i 
vår demokrati. Den senaste tidens debatt om biblioteken belyser även 
behovet av en nationell biblioteksstrategi, säger kultur- och demokrati-
minister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget innebär att Kungliga biblioteket (KB) ska föreslå långsik-
tiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att 
främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblio-
teksväsendet.

I uppdraget ingår bland annat att belysa bibliotekarieyrkets roll och 
förutsättningar, bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning 
och deras roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsikts-
bildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik

KB ska även, tillsammans med berörda aktörer på skolområdet, göra 
en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för 
att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till 
läsning. I uppdraget ingår att fortsätta verksamheten med att tillgäng-

liggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.
Uppdraget ska slutredovisas ska senast den 1 mars 2019.

Kontakt Kristoffer Talltorp

Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke 
Telefon (växel) 08-405 10 00 
Mobil 072-542 80 32 
e-post till Kristoffer Talltorp
Information och genvägar

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska, enligt biblioteks-
lagen (2013:801), verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblio-
teken ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i öv-
rigt.

Kungliga biblioteket har sedan 2011 i uppdrag att ha en nationell 
överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan 
och utveckling inom området.

Ny bibliotekslag, Prop. 2012/13:147

Riksdagens webbplats: Bibliotekslag (2013:801)

Publicerad 11 juni 2015 · Uppdaterad 11 juni 2015 “
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Från regeringen.se 8 november 2015:

Ny bibliotekslag
“ ID-nummer: 2012/13:147 Ansvarig: Kulturdepartementet
I propositionen lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar 
till att anpassa lagen till de omvärldsförändringar som har skett sedan 
den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och till att till-
godose behovet av uppföljning.
Ladda ner: Ny bibliotekslag, prop. 2012/13:147 (pdf 1 MB)

Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar 
till att anpassa lagen till de omvärldsförändringar som har skett sedan 
den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och till att till-
godose behovet av uppföljning. 

I förslaget klargörs vad som avses med det allmänna biblioteksväsen-
det och vad som ska vara det allmänna biblioteksväsendets syfte och 
ändamål. Förutom bibliotekens betydelse för det demokratiska sam-
hällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsikts-
bildning lyfts även deras betydelse för att främja litteraturens ställning 
fram.
 
Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa priori-
te-rade grupper förtydligas och utvidgas. De prioriterade grupperna är 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 
svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag 
att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning. 

Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat 

sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga 
oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller digitalt som till exem-
pel e-böcker. Det föreslås också att folkbiblioteken ska främja kunska-
pen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet. Förslaget innebär vidare att ett 
grund-läggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens 
utbud av medier och tjänster. 

Ansvarsfördelningen mellan olika biblioteks huvudmän tydliggörs. 
Folkbiblioteken ska även fortsättningsvis vara ett kommunalt ansvar. 
Det föreslås även att det i lagen anges att en myndighet ska ha natio-
nell överblick över det allmänna biblioteksväsendet. 

Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. 
 
Publicerad 23 april 2013 · Uppdaterad 02 april 2015 “
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“ 2 Förslag till bibliotekslag 
Härigenom föreskrivs följande. 

Tillämpningsområde 
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsen-
det. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansie-
rad biblioteksverksamhet och utgörs av: 
1. folkbibliotek, 
2. skolbibliotek, 
3. regional biblioteksverksamhet, 
4. högskolebibliotek, 
5. lånecentraler, och 
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 

Ändamål 
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forsk-
ning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla. 

Ansvarsfördelning 
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i 
fråga om vissa skolor, enskilda. 
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller 
enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen 
(2010:800). 
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de 
kommuner som inte ingår i ett landsting. 
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas 
av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten. 
5. För lånecentraler ansvarar staten. 
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den 
som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten. 
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än 
huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver bibliote-
ket följer bestämmelserna i denna lag. 

Prioriterade grupper 
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat 



genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda littera-
tur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 
på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska. 

Folkbibliotek 
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara till-
gängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidig-
het och kvalitet. 

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till littera-
tur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informations-
teknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 
kulturlivet. 

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ung-
domar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förut-
sättningar. 

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på 
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publice-
ringsform. 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande 
tjänster, och 
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det 
som de har lånat. 

Skolbibliotek 
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grund-
skolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Regional biblioteksverksamhet 
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting 
ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja sam-
arbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbib-
liotek som är verksamma i länet. 

Högskolebibliotek 
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet 
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa 
bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som an-
knyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. 

Lånecentraler 
13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska 
det finnas en eller flera lånecentraler. 



Samverkan 
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser 
ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteks-
väsendet samverka. 

15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt 
ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte 
för folk- eller skolbibliotek. 

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om 
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte 
att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande 
för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget 
utanför kommungränsen. 

Biblioteksplaner 
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verk-
samhet på biblioteksområdet. 

Uppföljning 
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell 
överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteks-
väsendet. 
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksam-
heterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som 
antagits har utformats och hur de används. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen 
(1996:1596) ska upphöra att gälla  “

Från regeringen.se  8 november 2015:
Remissinstanser till bibliotekslagen. 14 apil 2012:

1. Förvaltningsrätten i Stockholm
2. Konsumentverket
3. Statskontoret
4. Ekonomistyrningsverket
5. Statens skolverk
6. Sameskolstyrelsen
7. Folkbildningsrådet
8. Högskoleverket
9. Specialpedagogiska skolmyndigheten
10. Statens skolinspektion
11. Uppsala universitet
12. Lunds universitet
13. Karlstads universitet
14. Högskolan i Borås
15. Högskolan i Gävle
16. Kungl. biblioteket
17. Ungdomsstyrelsen
18. Konkurrensverket
19. Statens kulturråd
20. Styrelsen för Sveriges författarfond
21. Riksarkivet
22. Institutet för språk och folkminnen
23. Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
24. Talboks- och punktskriftsbiblioteket
25. Diskrimineringsombudsmannen
26. Sametinget
27. Arvidsjaurs kommun
28. Arboga kommun



29. Borlänge kommun
30. Borås kommun
31. Emmaboda kommun
32. Enköpings kommun
33. Gotlands kommun
34. Göteborgs kommun
35. Haparanda kommun
36. Helsingborgs kommun
37. Hällefors kommun
38. Karlstads kommun
39. Kiruna kommun
40. Knivsta kommun
41. Kristianstads kommun
42. Lunds kommun
43. Malmö kommun
44. Nacka kommun
45. Norrköpings kommun
46. Nynäshamns kommun
47. Piteå kommun
48. Simrishamns kommun
49. Skellefteå kommun
50. Stockholms kommun
51. Sundsvalls kommun
52. Söderhamns kommun
53. Umeå kommun
54. Upplands Väsby kommun
55. Uppsala kommun
56. Åre kommun
57. Blekinge läns landsting
58. Dalarnas läns landsting
59. Jämtlands läns landsting

60. Skåne läns landsting
61. Stockholms läns landsting
62. Västerbottens läns landsting
63. Sveriges Kommuner och Landsting
64. Länsbibliotek Dalarna
65. Gotlands läns bibliotek
66. Bibliotek Gävleborg
67. Regionbibliotek Halland
68. Jämtlands läns bibliotek
69. Länsbibliotek Jönköping
70. Norrbottens länsbibliotek
71. Regionbibliotek Skåne
72. Länsbibliotek Sydost
73. Länsbibliotek Sörmland
74. Länsbibliotek Uppsala
75. Länsbibliotek Västerbotten
76. Länsbibliotek Västmanland
77. Regionbibliotek Västra Götaland
78. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
79. Samernas bibliotek
80. Nationella Skolbiblioteksgruppen
81. Svensk biblioteksförening
82. Sveriges länsbibliotekarier
83. Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS)
84. Föreningen Svenska tecknare
85. Författarcentrum Riks
86. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
87. Nordiska oberoende förlagsföreningen (NOFF)
88. Svenska Bokhandlareföreningen
89. Svenska fotografers förbund
90. Svenska Förläggareföreningen



91. Sveriges läromedelsförfattares förbund
92. Svenska PEN
93. Sveriges dramatikerförbund
94. Sveriges författarförbund
95. Handikappförbunden
96. Judiska centralrådet
97. Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen
98. Lika Unika
99. Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT)
100. Romska kulturcentret i Malmö
101. Svenska tornedalingars Riksförbund
102. Sverigefinländarnas arkiv
103. Sverigefinländarnas delegation
104. Sveriges Jiddishförbund
105. Östersjöns Författar- och Översättarcentrum
106. Översättarcentrum
107. Folkuniversitetet
108. Arbetarnas bildningsförbund
109. Studiefrämjandet riksförbundet
110. Studieförbundet Bilda
111. Studieförbundet Medborgarskolan
112. Studieförbundet Vuxenskolan
113. Svenskt Näringsliv
114. DIK-förbundet
115. Lärarförbundet
116. Lärarnas riksförbund
117. Sveriges universitetslärarförbund
118. Sveriges universitets- och högskoleförbund

I promemorian, som nu remitteras, lämnas förslag till en ny biblioteks-
lag med en moderniserad och mer användarvänlig struktur. Förslaget

innebär bl.a. att principen att boklån ska vara avgiftsfria utsträcks till
litteratur i alla former, även e-böcker. Ett krav på kvalitet och allsidig-
het i bibliotekens utbud införs. Ansvaret för det allmänna biblioteks-
väsendet tydliggörs och de grupper som ska ägnas särskild uppmärk-
samhet lyftsfram ytterligare. I förslaget tydliggörs också det nationella 
ansvaret för överblick över biblioteksväsendet och uppföljning av 
biblioteksplaner. 

Remissvaren i fem exemplar, (ett original och fyra kopior) ska ha 
kommit in till Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm senast den 15 
september 2012. Remissvaren ska även sändas i elektronisk form 
(Wordformat) till ku.remissvar@culture.ministry.se.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den 
kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Daniel Ström
Tf. expeditions- och rättschef
Kopia till
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm “

mailto:ku.remissvar@culture.ministry.se
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http://www.regeringen.se
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Sidorna 273 - 521 i http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf

* Partiledare Stefan Löfven.
   

Statsrådsberedningen
Statsminister
Stefan Löfven

Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt 
samarbete:  Kristina Persson. Se området för Allmänt om 
socialdemokraterna och regeringens politik.

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna 
arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av 
den svenska EU-politiken.

Om Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

	
 ▪	
 Stefan Löfven Statsminister 
   ▪	
 Kristina Persson Minister för strategi- och framtidsfrågor 

samt nordiskt samarbete
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Organisation

Organisation

	
 	
 Har inte undermenyer
Kansliet för samordning av EU-frågorna

	
 	
 Samordningskansliet
	
 	
 Har inte undermenyer

Förvaltningschefens kansli
	
 	
 Har inte undermenyer

Rättschefens kansli
	
 	
 Har inte undermenyer

Granskningskansliet
	
 	
 Har inte undermenyer

Internrevisionen
	
 	
 Har inte undermenyer

Kansliet för krishantering

Statsrådsberedningens organisation

Statsrådsberedningen är indelad i flera kanslier.

I Statsrådsberedningen finns bland annat Regeringskansliets 
internrevision, granskningskansliet och kansliet för krishantering. Chef 
för Statsrådsberedningen är statsministern.

Uppdaterad 3 oktober 2014

Myndigheter

Myndigheter

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

	
 	
 Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com

	
 	
 Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av 
jord- och skogsbruket vid statsministerns representationsbostad 
Harpsund.

Uppdaterad 30 oktober 2014
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Arbetet i EU

Arbetet i EU

Statsrådsberedningen har det överordnade samordningsansvaret för 
den svenska EU-politiken.

Samordningsarbetet innebär att övergripande politiska prioriteringar 
för svenska agerandet i EU fastställs samt att fackdepartementens 
arbete i Rådet samordnas enligt dessa fastställda prioriteringar. Den 12 
april 2005 inrättades Kansliet för samordning av EU-frågor i 
Statsrådsberedningen. Kansliets uppgift är att svara för europeiska 
integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om 
Europeiska unionens utvidning.

Relaterat
	
 	
 Följ regeringens arbete i EU

Uppdaterad 6 oktober 2006

Stefan Löfven

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Tal

	
 	
 Har inte undermenyer
Uttalanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Debattartiklar

	
 	
 Intervjuer och reportage
	
 	
 Har inte undermenyer

Webbutsändningar
	
 	
 Statssekreterare

Kontakta Stefan Löfven

Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Stefan Löfven, via registrator
Mer kontaktinformation
Anne Ekberg
Pressekreterare hos Stefan Löfven 
Mobiltelefon 072-542 69 40
Erik Nises
Pressekreterare hos Stefan Löfven 
Mobiltelefon 072-542 03 74
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* Allmänt om socialdemokraterna och 
regeringens politik. 
   

Statsrådsberedningen
Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt 
samarbete  
Kristina Persson
Delar om nordiskt samarbete ingår iområdet för 
utrikespolitik.

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemen-
samma resurs och ansvarar för departementsöver-gripande 
förvaltningsfrågor.

Om Regeringskansliet - övergripande information om 
myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med 
jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, 
internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, 
årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets 
service till myndigheter.

Om Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Organisation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Om Regeringskansliet

	
 	
 Regeringskansliets ekonomi
	
 	
 Regeringskansliets anställda
	
 	
 Statsministern och statsråden
	
 	
 Regeringskansliets lokaler
	
 	
 Har inte undermenyer

Utrikesrepresentationen
	
 	
 Har inte undermenyer

Upphandlingar
	
 	
 Har inte undermenyer

Följ regeringens och Regeringskansliets arbete
	
 	
 Regeringskansliets arkiv
	
 	
 Har inte undermenyer

Regeringskansliets kommunikationsverksamhet
	
 	
 Har inte undermenyer

Miljöledning i Regeringskansliet
	
 	
 Har inte undermenyer

Bidrag till föreningar, stiftelser etc.
	
 	
 EU-språkvården
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Kristina Persson 

Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Statsrådsberedningen

Kristina Persson
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Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Tal

	
 	
 Har inte undermenyer
Uttalanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Debattartiklar

	
 	
 Intervjuer och reportage
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Webbutsändningar
	
 	
 Statssekreterare

Kontakta Kristina Persson
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Kristina Persson, via registrator
Mer kontaktinformation
Gösta Brunnander
T.f. Presskontakt hos Kristina Persson 
Telefon 08-405 48 19
Mobiltelefon 072-544 28 66

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Kristina Persson
*
Statsministern förordnar statsrådet Kristina Persson att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Utrikesdepartementets ställe föredra förvaltnings-
ärenden som rör nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden 
inte hör till något annat departement.

http://www.regeringen.se/sb/d/18997/a/247636
http://www.regeringen.se/sb/d/18997/a/247636
http://www.regeringen.se/sb/d/18997/a/247057
http://www.regeringen.se/sb/d/18997/a/247057
http://www.regeringen.se/sb/d/19031
http://www.regeringen.se/sb/d/19031
http://www.regeringen.se/sb/d/19035
http://www.regeringen.se/sb/d/19035
http://www.regeringen.se/sb/d/19037
http://www.regeringen.se/sb/d/19037
http://www.regeringen.se/sb/d/19039
http://www.regeringen.se/sb/d/19039
http://www.regeringen.se/sb/d/19041
http://www.regeringen.se/sb/d/19041
http://www.regeringen.se/sb/d/19046
http://www.regeringen.se/sb/d/19046
http://www.regeringen.se/sb/d/19502
http://www.regeringen.se/sb/d/19502
http://www.regeringen.se/sb/d/1477
http://www.regeringen.se/sb/d/1477
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=247136&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=247136&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/sb/d/1499
http://www.regeringen.se/sb/d/1499


Kristina Persson

Tal 22 oktober 2014. Kristina Persson, Minister för strategi- och 
framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Nya tider kräver nytt ledarskap
Det talade ordet gäller

Tack för inbjudan att medverka på denna konferens, som jag har tackat 
ja till två gånger, först i min gamla kapacitet som ordförande för 
Global Utmaning och sedan som nybliven minister för strategi, framtid 
och nordiskt samarbete!

Temat passar mig fortfarande, möjligen var det lite enklare förr - att 
vara en fri debattör som talar om för andra vad de ska göra, än att vara 
ansvarig minister och företräda en regering.

Låt mig allra först säga en sak om mitt nya jobb. Det allra bästa är inte 
att just jag har fått det, utan att Sverige har en statsminister som tycker 
att regeringen ska ha ett långsiktigt och tvärsektoriellt perspektiv i sitt 
arbete och därför har tillsatt ett särskilt statsråd för att tillsammans 
med honom se till att det blir så! Att framtidsfrågorna är placerade på 
Statsrådsberedningen nära statsministern är en garant för att det per-
spektivet verkligen kommer att prägla regeringsarbetet.

Vi lever i en tid när många stora och systemkritiska frågor måste han-
teras: De rör grön omställning, global styrning och ansvar, jobben och 
fördelningen i framtiden, demografi och välfärd och mycket mer. Hur 
dessa frågor hanteras politiskt, kommer att bli starkt styrande för hur 
väl framtidens svenska samhälle kommer att fungera. De utgör några 
av vår tids största utmaningar, och jag är glad att tillhöra en regering 
som kommer ta itu med dem på allvar.

För trots frågornas tyngd riskerar de många gånger att hamna i skym-
undan i det dagliga beslutsmaskineri som är ett regeringskansli. Det 
proaktiva sättet att arbeta slås lätt ut av det mer reaktiva som har ett 
kortare perspektiv med brandkårsutryckningar och förlängningar av 
det som vi redan har gjort sedan länge.

Det andra som ofta förhindrar ett långsiktigt och strategiskt tänkande 
är att de stora frågorna går tvärs över departementsgränserna. Verklig-
heten är komplex och sammansatt och följer inga organisatoriska grän-
ser. När mer djupgående förändringar ska förberedas måste många 
departement samarbeta - stuprören och långsiktigheten går inte ihop.

En tredje komplikation är att de långsiktiga utmaningarna ofta har 
starka kopplingar till förhållanden utanför Sveriges gränser, vi styr inte 
själva över våra villkor.

Ett tydligt exempel är klimatfrågorna. Bara globala åtaganden kan 
säkra att det insatser som vi gör för minskade utsläpp t.ex. när vi går 
över till förnybar energi eller energieffektiviserar miljonprogrammet 
verkligen kommer att leda till att klimatuppvärmningen hejdas.

Kraven på gemensamma beslut och åtaganden som omfattar många 
olika länder är ett hinder för att enskilda nationer ska vilja fatta beslut 
över huvudtaget. Vad spelar det för roll om vi agerar om inte andra gör 
det? Varför ska vi offra oss om inte andra gör det? Vi behöver ha 
många modiga politiker som vågar gå före och bygga nya allianser 
med politiker från andra partier och med ledare i andra länder. Det 
behövs bindande beslut och strukturer för gemensamt ansvarstagande 
"global governance" för att hindra kriser och katastrofer.

Vi kan i globaliseringens århundrande uppleva många exempel på 
avsaknaden av detta som brukar kallas det gemensammas tragedi, 
Tragedy of the Commons, som var ett tema för nobelpristagaren Elinor 



Ostroms forskning. Hon visade att i lokalsamhällena kunde männi-
skorna göra personliga och frivilliga uppoffringar för att vinna gemen-
samma fördelar - att solidaritet var möjligt!

Men är det möjligt när samhällena inte är lokala, till och med globala?

Det är en tuff utmaning att fatta gemensamma beslut redan i ett land 
med många människor med olika intressen - det riskerar denna rege-
ring att få uppleva. Men inom nationerna/ länderna har vi byggt in-
stitutioner för att klara detta - allmänna val, riksdag, regering, myndig-
heter, kommuner, lagstiftning, skattesystem&.. allt detta som är demo-
kratins instrument.

Globalt har vi inte ens en approximation till detta: Vi har ingen global 
demokrati och inga globala institutioner med makt att fatta gemen-
samma beslut och genomföra förändringar. Vi har en global ekonomi 
som visserligen bidrar till att öka tillväxten och förutsättningarna för 
välfärd men som också förorenar miljön, värmer upp klimatet, leder 
till ekonomisk instabilitet och gör människor arbetslösa.

Det är denna fundamentala obalans mellan de fria marknadskrafternas 
förmåga och de gemensamma sociala intressena som idag utgör ett 
stort, nära nog akut behov av just ledarskap - ledarskap i en global tid.

Ledarna i dagens värld verkar inom nationsgränserna, men de problem 
som vi har ansvaret för att lösa rör sig fritt över alla gränser och hejdas 
inte av nationell lagstiftning.

Skatterna är ett exempel - skatterna har byggt den moderna välfärds-
staten, som i sin tur säkrat demokratin. Skatterna ska finansiera våra 
gemensamma nyttigheter men de starka internationella beroendena 
sätter gränser för hur höga våra skatter kan vara.

Är problemet olösligt? Naturligtvis inte, men det kommer att ta tid. 
Pessimisterna säger att det kommer att krävas mycket värre kriser än 
de vi hittills har sett (eller kan föreställa oss i närtid) innan national-
staterna kommer att kunna enas om gemensamma och effektiva 
institutioner. Och hur ska den demokratiska förankringen gå till? De 
största pessimisterna menar att det inte ens är möjligt eller förenligt 
med demokrati och att svåra kriser riskerar att göra slut på vår civilisa-
tion.

Jag är, hoppas jag en realistisk optimist. Min grundsyn är enkel: Det 
mesta är möjligt och det är inte människovärdigt att ge upp. Problem 
som har skapats av människor kan lösas av människor. Det finns också 
inslag på dagens samhällspolitiska scen som inger mig hopp, jag räk-
nar till fem tunga faktorer:

1. Vi har kunskap och insikt om problemens art och allvar. Med vi 
menar jag politiska ledare, upplyst, intresserad allmänhet, ledare i 
näringslivet och många fler.

2. Det finns tekniska och ekonomiska lösningar på klimat, miljö och 
ekonomiska hot. Problemen går att lösa.

3. Det finns tid, även om den krymper - största problemet är väl just 
detta, att det är ganska bråttom.

4. Det finns många gånger en samsyn mellan tidigare motsatta in-
tressen; LO's ordförande kan komma överens med storföretagens 
ledare om många av de åtgärder som krävs. Nordiskt näringsliv uttalar 
sig för ökade skatter på CO2 inför FN-mötet om klimat. Den regering 
som jag tillhör är en samarbetsregering som kommer att söka stora, 
breda uppgörelser om de viktiga framtidsfrågorna. Vi tror att det är 
möjligt och i mitt arbete som framtidsminister kommer jag att öppna 
upp de samhälleliga utvecklingsprocesserna för näringsliv, 



civilsamhälle, folkrörelse inkl. företrädare för andra partier än de som 
sitter i regeringen.

5. Den femte och kanske viktigaste, källan till hopp är att det idag 
pågår en mängd mäktiga förändringsprocesser ute i näringslivet, i 
kommuner och städer, runt om i hela världen och förstås också bland 
allmänheten. Allt detta kommer - redan utan politiska beslut och 
styrning - att leda till viktiga förändringar. Jag misstänker att den här 
konferensen kommer att ge en mängd exempel och uttryck för detta. 
Och det inspirerar och påverkar andra.

Problemet är - och där kommer behovet av politiskt ledarskap in - det 
kommer inte att räcka. Nya tekniska och ekonomiska lösningar måste 
genomsyra hela samhället och ges tyngd för att kunna göra skillnad. 
Det krävs politiska insatser och samarbete över nationsgränserna för 
att hejda klimatupp-värmningen och säkra ett välfungerande finansiella 
system - två frågor som jag tidigare har ägnat mig mycket åt.

Paris 2015, de klimatförhandlingar som då kommer att äga rum i FN's 
regi är av stor betydelse för om kurvan för ökande utsläpp av CO2 ska 
kunna brytas. Den globala efterfrågan på energi ökar kraftigt eller med 
ca 20 % enligt OECD till 2025 och ännu 2025 bedöms 75-80% av 
energikonsumtionen att vara fossila bränslen. Detta är inte hållbart.

EU har länge varit den ledande regionen för ledarskap i klimatfrågan. 
Samtidigt är EU idag en organisation som brottas med stora ekono-
miska utmaningar. Ledarskap i en global tid innebär att EU behöver 
ännu mer axla en roll av att vara föregångare och pådrivande för ge-
mensamma lösningar. Den svenska regeringen kommer att verka aktivt 
för detta. De stora investeringar som behöver göras runt om i världen 
för en bättre global miljö kommer också att skapa jobb och framtids-
möjligheter i Sverige.

Som framtidsminister står jag just nu i begrepp att tillsätta ett antal 
arbets- eller analysgrupper för att definiera de långsiktiga problemen 
och formulera möjliga lösningar. De rör den gröna omställningen, 
jobben i framtiden i spåren av stora tekniska förändringar, integratio-
nen av flyktingar i arbetsliv och samhälle, fördelningen av ekonomiska 
resurser och - inte minst - det som jag har berört här idag - behovet av 
ett starkare globalt ansvarstagande "global governance".

Det är samarbetsregeringens uttryckliga vilja att Sverige ska vara en 
global förebild, genom vårt sätt att organisera samhället och driva på 
för en hållbar utveckling, kort sagt visa ledarskap. Vi vill leda ett dy-
namiskt land som kännetecknas av människors lika värde, självför-
troende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.

Tack för ordet!



* Utrikes- och världspolitik.
   Globaliseringen. 
   Politik för en utrikesminister. 

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef) Margot Wallström
Isabella Lövin Biståndsminister. Se området för bistånd

Statsrådsberedningen
Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt 
samarbete : Kristina Persson. Delar om nordiskt samarbete

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

Om Utrikesdepartementet 

Ansvarsområden (7 nov 2014)
	
 ▪	
 Ambassader och konsulat
	
 ▪	
 UD:s reseinformation
	
 ▪	
 UD avråder från resor
	
 ▪	
 Utrikes- och säkerhetspolitik
	
 ▪	
 Bistånd och utveckling
	
 ▪	
 Handelspolitik
	
 ▪	
 Främjandepolitik
	
 ▪	
 Mänskliga rättigheter
	
 ▪	
 Länder och regioner

Utrikesdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

UD i sociala medier
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Det här är Utrikesdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Diplomatprogrammet
	
 ▪	
 Utrikesdeklarationen
	
 ▪	
 Arbetet i EU
	
 ▪	
 Vanliga frågor och svar
	
 ▪	
 Nyhetsartiklar

	
 ▪	
 Margot Wallström Utrikesminister 
	
 ▪	
 Isabella Lövin Biståndsminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Utrikesdepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Kontaktinformation

	
 	
 Har inte undermenyer
UD i sociala medier

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Det här är Utrikesdepartementet
	
 	
 Har inte undermenyer

Diplomatprogrammet
	
 	
 Utrikesdeklarationen
	
 	
 Arbetet i EU
	
 	
 Vanliga frågor och svar
	
 	
 Nyhetsartiklar
Utrikesdepartementet, 3 oktober 2014

Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning 
av regeringsskiftet.

Utrikes- och säkerhetspolitik
Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot 
andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhets-
politiken som är en del av utrikespolitiken. 
	
 ▪	
 Utrikes- och säkerhetspolitik
	
 ▪	
 Sveriges säkerhetspolitik
	
 ▪	
 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
	
 ▪	
 Nedrustning och icke-spridning
	
 ▪	
 Humanitärt bistånd

	
 ▪	
 Länder och regioner
	
 ▪	
 Frågor och svar

Bistånd och utveckling
Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga 
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet 
består av biståndet från stat till stat och biståndet genom internatio-
nella organisationer så som FN, de internationella utvecklingsbankerna 
och EU. 
	
 ▪	
 Bistånd och utveckling
	
 ▪	
 Vart går det svenska biståndet?
	
 ▪	
 Vad vill Sverige med biståndet?
	
 ▪	
 Politik för global utveckling
	
 ▪	
 Humanitärt bistånd
	
 ▪	
 Länder och regioner
	
 ▪	
 Frågor och svar om bistånd

Handel och främjande
Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export 
och import till och från andra länder. Främjande handlar om att skapa 
gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera 
Sverige. 

	
 ▪	
 Handel och främjande
	
 ▪	
 Sveriges handelspolitik
	
 ▪	
 Sveriges främjandepolitik
	
 ▪	
 EU:s handelspolitik
	
 ▪	
 Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
	
 ▪	
 Världshandelsorganisationen (WTO)
	
 ▪	
 OECD
	
 ▪	
 Hållbart företagande (CSR)
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Din resa utomlands
En viktig uppgift för UD och ambassaderna är ge hjälp och råd till 
svenskar som råkat i svårigheter utomlands. UD arbetar med frågor 
som rör konsulärt bistånd, konsulär krisberedskap och civilrättsliga 
frågor. 
	
 ▪	
 Din resa utomlands
	
 ▪	
 Ambassader per land
	
 ▪	
 Hjälp till svenskar utomlands
	
 ▪	
 Resklar? Förbered dig inför utlandsresan
	
 ▪	
 Reseinformation från Sveriges ambassader
	
 ▪	
 UD avråder från resor
	
 ▪	
 Bortförda barn
	
 ▪	
 Vigsel på ambassad
	
 ▪	
 Legaliseringar på Juridiska expeditionen
	
 ▪	
 Länder och regioner
	
 ▪	
 Frågor och svar om resan

Folkrätt och mänskliga rättigheter
Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en 
prioriterad uppgift som ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken, 
såväl det internationella utvecklingssamarbetet som migrationspoli-
tiken, säkerhetspolitiken och handelspolitiken.
	
 ▪	
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
	
 ▪	
 Läs mer om folkrätt och mänskliga rättigheter
	
 ▪	
 Internationella domstolar
	
 ▪	
 Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Arbetet i EU
UD:s arbete präglas i hög grad av Sveriges medlemskap i EU. Nästan 
alla UD:s ansvarsområden berörs. Tjänstemän på alla nivåer ägnar sig 
åt EU-arbetet och såväl UD i Stockholm som utlandsmyndigheterna 
engageras.

	
 ▪	
 Arbetet i EU

Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella organisatio-
ner och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller samverkar med.
	
 ▪	
 Organisationer och samarbeten

Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår 
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges sam-
arbete med omvärlden.
	
 ▪	
 Länder och regioner

Vanliga frågor och svar
Här hittar du svar på vanliga frågor om UD:s ansvarsområden.
	
 ▪	
 Vanliga frågor och svar

Budget och mål
UD ansvarar för fyra politikområden i statsbudgeten: Utrikes- och 
säkerhetspolitik, Internationellt utvecklingssamarbete, 
Reformsamarbete i Östeuropa och 
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.
	
 ▪	
 Budget och mål: UD

Kommittéer
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra 
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag 
kan tas fram. Vid behandling av sådana frågor kan regeringen välja att 
tillsätta en utredning, en kommitté.
Myndigheter
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Till UD:s verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den 
löpande verksamheten inom statsförvaltningen.Till UD hör elva 
myndigheter.

Myndigheter

Projektbidrag och forskningsstöd
Projektbidrag för information och studier om global och europeisk 
säkerhetspolitik samt stöd till forskning om Raoul Wallenberg kan 
sökas av regeringen.
	
 ▪	
 Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och 

fredsfrämjande utveckling
	
 ▪	
 Stöd till forskning om Raoul Wallenberg

Ansvarsområden. Utrikesdepartementet.

Ambassader och konsulat

	
 	
 Har inte undermenyer
Ambassader per land

Ambassader och konsulat
Om du söker information om en ambassad eller ett konsulat, gå direkt 
till
	
 ▪	
 www.swedenabroad.com

Sverige har 98 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, repre-
sentationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 400 
honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga 
stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige en diplomatisk 
representation.

I länder där Sverige inte har någon ambassad är det vanligt att utnäm-
na en svensk ambassadör i ett närbeläget land till sidoackrediterad 
ambassadör. Det innebär att ambassadören är Sveriges representant i 
det landet på distans och sköter förbindelserna genom regelbundna 
besök. Exempel på det är Laos, Filippinerna och Burma. Dessa länder 
bevakas från den svenska ambassaden i Bangkok och den svenska 
ambassadören i Thailand är sidoackrediterad i alla tre länderna.

Stockholmsbaserade ambassadörer
För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti, Malta och 
Tunisien, sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm. 
De reser regelbundet till de länder där de är ackrediterade. 
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Honorärkonsulat
Chefen för ett honorärkonsulat kallas för honorärkonsul och är en 
person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. Honorärkon-
suln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Han/hon får ingen lön 
från UD utan bara ersättning för utlägg som görs i tjänsten.

Vissa honorärkonsulat kan utfärda provisoriska pass och lämna ut 
körkort. Många honorärkonsulat kan också lämna ut pass och körkort 
som utfärdats av någon annan myndighet. En honorärkonsul kan 
dessutom utfärda intyg samt levnadsattester för pensionärer (det vill 
säga bestyrka till Försäkringskassan att någon är vid liv).

Vid ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade, avlidna eller 
efterforskningar kan ett honorärkonsulat hjälpa till, efter instruktion 
från och i samråd med den ansvariga svenska ambassaden. Ett 
honorärkonsulat kan kontakta myndigheterna på orten i olika rättsliga 
ärenden, men samråder alltid med ansvarig svensk ambassad.

Att ringa till en ambassad utomlands
När du ringer till ett nummer utanför Sverige måste du först slå ett 
utlandsprefix. Ett utlandsprefix är en sifferkombination du slår före 
landsnumret. För att ringa ut från Sverige slår du 00 och sedan lands-
nummer, riktnummer och telefonnummer. Detta gäller både fast och 
mobil telefoni. Mobiltelefonernas "+" för utlandssamtal går bra att 
använda.

Uppdaterad 25 september 2014

UD:s reseinformation

Reseinformation från Sveriges ambassader
	
 	
 Har inte undermenyer

Lagen om konsulära katastrofinsatser
	
 	
 Har inte undermenyer

Generella regler vid evakuering
	
 	
 Har inte undermenyer

Terrorism och turism

Reseinformation från Sveriges ambassader
Sveriges ambassader publicerar allmän reseinformation som vänder 
sig till den genomsnittlige resenären.
I listan nedan hittar du länkar till aktuell reseinformation för olika 
länder. I reseinformationen kan du läsa om det allmänna säkerhetsläget 
i landet du vill resa till, viktiga saker att tänka på just där och om UD 
avråder från resor. 

UD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller 
krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa fall vid 
terroristattacker och naturkatastrofer.

Reseinformation från Sveriges ambassader
	
 	
 Afghanistan
	
 	
 Albanien
	
 	
 Algeriet
	
 	
 Angola
	
 	
 Antigua och Barbuda
	
 	
 Argentina
	
 	
 Armenien
	
 	
 Australien

http://www.regeringen.se/sb/d/2487
http://www.regeringen.se/sb/d/2487
http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/150007
http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/150007
http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/67169
http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/67169
http://www.regeringen.se/sb/d/8998
http://www.regeringen.se/sb/d/8998
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kabul/Reseinformation/Reseinformation-Afghanistan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kabul/Reseinformation/Reseinformation-Afghanistan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tirana/Reseinformation/Reseinformation-Albanien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tirana/Reseinformation/Reseinformation-Albanien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Alger/Reseinformation-sys/Reseinformation-Algeriet-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Alger/Reseinformation-sys/Reseinformation-Algeriet-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Luanda/Reseinformation-sys/Reseinformation-Angola-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Luanda/Reseinformation-sys/Reseinformation-Angola-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Antigua-och-Barbuda/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Antigua-och-Barbuda/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Buenos-Aires/Reseinformation-sys/Reseinformation-Argentina-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Buenos-Aires/Reseinformation-sys/Reseinformation-Argentina-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tblisi/Reseinformation/Reseinformation-Armenien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tblisi/Reseinformation/Reseinformation-Armenien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Canberra/Reseinformation/Reseinformation-Australien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Canberra/Reseinformation/Reseinformation-Australien-sys/


	
 	
 Azerbajdzjan
	
 	
 Bahamas
	
 	
 Bahrain
	
 	
 Bangladesh
	
 	
 Barbados
	
 	
 Belgien
	
 	
 Belize
	
 	
 Benin
	
 	
 Bhutan
	
 	
 Bolivia
	
 	
 Bosnien och Hercegovina
	
 	
 Botswana
	
 	
 Brasilien
	
 	
 Brunei
	
 	
 Bulgarien
	
 	
 Burkina Faso
	
 	
 Burma
	
 	
 Burundi
	
 	
 Centralafrikanska republiken
	
 	
 Chile
	
 	
 Colombia
	
 	
 Costa Rica
	
 	
 Cypern
	
 	
 Danmark
	
 	
 Djibouti
	
 	
 Dominica
	
 	
 Dominikanska republiken
	
 	
 Ecuador
	
 	
 Egypten
	
 	
 Ekvatorialguinea
	
 	
 Elfenbenskusten

	
 	
 El Salvador
	
 	
 Eritrea
	
 	
 Estland
	
 	
 Etiopien
	
 	
 Fiji
	
 	
 Filippinerna
	
 	
 Finland
	
 	
 Frankrike
	
 	
 Förenade Arabemiraten
	
 	
 Gabon
	
 	
 Gambia
	
 	
 Georgien
	
 	
 Ghana
	
 	
 Gibraltar
	
 	
 Grekland
	
 	
 Grenada
	
 	
 Guatemala
	
 	
 Guinea
	
 	
 Guinea-Bissau
	
 	
 Guyana
	
 	
 Haiti
	
 	
 Honduras
	
 	
 Hongkong
	
 	
 Indien
	
 	
 Indonesien
	
 	
 Irak
	
 	
 Iran
	
 	
 Irland
	
 	
 Island
	
 	
 Israel
	
 	
 Italien

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Azerbajdzjan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Azerbajdzjan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Bahamas-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Bahamas-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abu-Dhabi/Reseinformation/Reseinformation-Bahrain-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abu-Dhabi/Reseinformation/Reseinformation-Bahrain-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Dhaka/Reseinformation/Reseinformation-Bangladesh-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Dhaka/Reseinformation/Reseinformation-Bangladesh-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Barbados-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Barbados-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Belgien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Belgien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Belize-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Belize-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abuja/Reseinformation/Reseinformation-Benin-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abuja/Reseinformation/Reseinformation-Benin-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Bhutan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Bhutan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/La-Paz/Reseinformation-sys/Reseinformation-Bolivia-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/La-Paz/Reseinformation-sys/Reseinformation-Bolivia-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Sarajevo/Reseinformation/Reseinformation-Bosnien-och-Hercegovina-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Sarajevo/Reseinformation/Reseinformation-Bosnien-och-Hercegovina-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Pretoria/Reseinformation/Reseinformation-Botswana-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Pretoria/Reseinformation/Reseinformation-Botswana-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Brasilia/Reseinformation-sys/Reseinformation-Brasilien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Brasilia/Reseinformation-sys/Reseinformation-Brasilien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Singapore/Reseinformation/Reseinformation-Brunei-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Singapore/Reseinformation/Reseinformation-Brunei-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Bulgarien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Bulgarien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ouagadougou/Reseinformation-sys/Reseinformation-Burkina-Faso-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ouagadougou/Reseinformation-sys/Reseinformation-Burkina-Faso-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Reseinformation/Reseinformation-Burma-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Reseinformation/Reseinformation-Burma-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kigali/Reseinformation/Reseinformation-Burundi-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kigali/Reseinformation/Reseinformation-Burundi-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Centralafrikanska-republiken--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Centralafrikanska-republiken--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Santiago-de-Chile/Reseinformation/Reseinformation-Chile-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Santiago-de-Chile/Reseinformation/Reseinformation-Chile-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Reseinformation-sys/Reseinformation-Colombia--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Reseinformation-sys/Reseinformation-Colombia--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-Costa-Rica-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-Costa-Rica-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Nicosia/Reseinformation/Reseinformation-Cypern-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Nicosia/Reseinformation/Reseinformation-Cypern-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kopenhamn/Reseinformation/Reseinformation-Danmark-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kopenhamn/Reseinformation/Reseinformation-Danmark-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Addis-Abeba/Reseinformation/Reseinformation-Djibouti-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Addis-Abeba/Reseinformation/Reseinformation-Djibouti-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Dominica-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Dominica-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Dominikanska-republiken--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Dominikanska-republiken--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Reseinformation-sys/Reseinformation-Ecuador--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Reseinformation-sys/Reseinformation-Ecuador--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kairo/Reseinformation/Reseinformation-Egypten-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kairo/Reseinformation/Reseinformation-Egypten-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Ekvatorialguinea-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Ekvatorialguinea-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Reseinformation-Elfenbenskusten-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Reseinformation-Elfenbenskusten-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-El-Salvador-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-El-Salvador-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Reseinformation-Eritrea-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Reseinformation-Eritrea-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tallinn/Reseinformation/Reseinformation-Estland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tallinn/Reseinformation/Reseinformation-Estland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Addis-Abeba/Reseinformation/Reseinformation-Etiopien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Addis-Abeba/Reseinformation/Reseinformation-Etiopien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Canberra/Reseinformation/Reseinformation-Fiji-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Canberra/Reseinformation/Reseinformation-Fiji-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Reseinformation/Reseinformation-Filippinerna-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Reseinformation/Reseinformation-Filippinerna-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Helsingfors/Reseinformation-sys/Reseinformation-Finland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Helsingfors/Reseinformation-sys/Reseinformation-Finland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Paris/Reseinformation-sys/Reseinformation-Frankrike-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Paris/Reseinformation-sys/Reseinformation-Frankrike-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abu-Dhabi/Reseinformation/Reseinformation-Forenade-Arabemiraten-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abu-Dhabi/Reseinformation/Reseinformation-Forenade-Arabemiraten-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Gabon-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Gabon-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Gambia-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Gambia-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tblisi/Reseinformation/Reseinformation-Georgien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tblisi/Reseinformation/Reseinformation-Georgien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abuja/Reseinformation/Reseinformation-Ghana-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abuja/Reseinformation/Reseinformation-Ghana-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/London/Reseinformation/Reseinformation-Gibraltar-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/London/Reseinformation/Reseinformation-Gibraltar-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Athen/Reseinformation/Reseinformation-Grekland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Athen/Reseinformation/Reseinformation-Grekland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Grenada--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Grenada--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-Guatemala--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-Guatemala--sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Reseinformation-Guinea-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Afrika/Reseinformation/Reseinformation-Guinea-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Lissabon/Reseinformation-sys/Reseinformation-Guinea-Bissau-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Lissabon/Reseinformation-sys/Reseinformation-Guinea-Bissau-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Guyana-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Guyana-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Haiti-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Haiti-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-Honduras-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Guatemala/Reseinformation-sys/Reseinformation-Honduras-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Hongkong/Reseinformation/Reseinformation-Hongkong-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Hongkong/Reseinformation/Reseinformation-Hongkong-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Indien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Indien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Jakarta/Reseinformation/Reseinformation-Indonesien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Jakarta/Reseinformation/Reseinformation-Indonesien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bagdad/Reseinformation/Reseinformation-Irak-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bagdad/Reseinformation/Reseinformation-Irak-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Teheran/Reseinformation/Reseinformation-Iran-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Teheran/Reseinformation/Reseinformation-Iran-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Irland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Europa/Reseinformation/Reseinformation-Irland-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Reykjavik/Reseinformation/Reseinformation-Island-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Reykjavik/Reseinformation/Reseinformation-Island-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tel-Aviv/Reseinformation/Reseinformation-Israel-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tel-Aviv/Reseinformation/Reseinformation-Israel-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Rom/Reseinformation/Reseinformation-Italien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Rom/Reseinformation/Reseinformation-Italien-sys/


	
 	
 Jamaica
	
 	
 Japan
	
 	
 Jemen
	
 	
 Jerusalem
	
 	
 Jordanien
	
 	
 Kambodja
	
 	
 Kamerun
	
 	
 Kanada
	
 	
 Kap Verde
	
 	
 Kazakstan
	
 	
 Kenya
	
 	
 Kina
	
 	
 Kirgizistan
	
 	
 Komorerna
	
 	
 Kongo Brazzaville
	
 	
 Kongo, demokratiska republiken
	
 	
 Kosovo
	
 	
 Kroatien
	
 	
 Kuba
	
 	
 Kuwait
	
 	
 Laos
	
 	
 Lesotho
	
 	
 Lettland
	
 	
 Libanon
	
 	
 Liberia
	
 	
 Libyen
	
 	
 Liechtenstein
	
 	
 Litauen
	
 	
 Luxemburg
	
 	
 Macau
	
 	
 Madagaskar

	
 	
 Makedonien
	
 	
 Malawi
	
 	
 Malaysia
	
 	
 Maldiverna
	
 	
 Mali
	
 	
 Malta
	
 	
 Marocko
	
 	
 Marshallöarna
	
 	
 Mauretanien
	
 	
 Mauritius
	
 	
 Mexiko
	
 	
 Mikronesien
	
 	
 Mocambique
	
 	
 Moldavien
	
 	
 Monaco
	
 	
 Mongoliet
	
 	
 Montenegro
	
 	
 Namibia
	
 	
 Nederländerna
	
 	
 Nepal
	
 	
 Nicaragua
	
 	
 Niger
	
 	
 Nigeria
	
 	
 Nordkorea
	
 	
 Norge
	
 	
 Nya Zeeland
	
 	
 Oman
	
 	
 Pakistan
	
 	
 Palau
	
 	
 Palestinska områdena
	
 	
 Panama

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Jamaica-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Karibien/Reseinformation/Reseinformation-Jamaica-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tokyo/Reseinformation/Reseinformation-Japan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Tokyo/Reseinformation/Reseinformation-Japan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riyadh/Reseinformation/Reseinformation-Jemen/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riyadh/Reseinformation/Reseinformation-Jemen/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Jerusalem/Reseinformation/Reseinformation-Palestinska-omradena-och-Jerusalem-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Jerusalem/Reseinformation/Reseinformation-Palestinska-omradena-och-Jerusalem-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Amman/Reseinformation/Reseinformation-Jordanien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Amman/Reseinformation/Reseinformation-Jordanien-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Phnom-Penh/Reseinformation/Reseinformation-Kambodja-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Phnom-Penh/Reseinformation/Reseinformation-Kambodja-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Kamerun-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Reseinformation-sys/Reseinformation-Kamerun-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ottawa/Reseinformation/Reseinformation-Kanada-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ottawa/Reseinformation/Reseinformation-Kanada-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Lissabon/Reseinformation-sys/Reseinformation-Kap-Verde-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Lissabon/Reseinformation-sys/Reseinformation-Kap-Verde-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Astana/Reseinformation/Reseinformation-Kazakstan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Astana/Reseinformation/Reseinformation-Kazakstan-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Nairobi/Reseinformation/Reseinformation-for-Kenya-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Nairobi/Reseinformation/Reseinformation-for-Kenya-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Peking/Reseinformation/Reseinformation-Kina-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Peking/Reseinformation/Reseinformation-Kina-sys/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Central-Asia/Reseinformation/Reseinformation-Kirgizistan-sys/
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 Har inte undermenyer
Vad innebär en avrådan?

	
 	
 Har inte undermenyer
Frågor och svar om avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Burkina Faso - utökad avrådan (från delar av landet t

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Jordanien - ändrad avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Gaza - ändrad avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Senegal - ändrad avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Sierra Leone - avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Liberia - avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Guinea - avrådan

	
 	
 Har inte undermenyer
Resor till Ryska Federationen (Ryssland)

	
 	
 Har inte undermenyer
Irak - ändrad avrådan

Afghanistan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Afghanistan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 februari 2006. Avrådan 
gäller tills vidare. 
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Afghanistan på Sveriges ambassad i 

Kabuls webbplats

Algeriet
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke-nödvändiga resor till Sahelområdet i Algeriet, det vill 
säga de södra ökenområdena gränsande till Mauretanien, Mali, Niger 
och Libyen, inklusive turistregionerna Tamanrasset och Djanet.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 17 februari 2011. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Algers webbplats

Azerbajdzjan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till delrepubliken Nagorno-Karabach 
och dess av Armenien ockuperade angränsande områden i 
Azerbajdzjan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Azerbadjan
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Burkina Faso
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.

Beslutet om avrådan fattades den 31 oktober 2014. Ursprungligt beslut 
om avrådan togs den 22 juli 2010. Avrådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Burkina Faso

Burundi
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Burundi. Huvudstaden 
Bujumbura undantas från avrådan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 april 2008. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Burundi på Sveriges ambassad i 

Kigalis webbplats

Centralafrikanska republiken
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Centralafrikanska republiken. 
Utrikesdepartementet uppmanar alla svenskar i landet att lämna.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 21 december 2012. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Mer reseinformation på ambassaden i Khartoum webbplats

Demokratiska Republiken Kongo
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna 
Nord- och Sydkivu, inklusive provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) 
och Bukavu (Sydkivu).

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2006. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Kinshasas 

webbplats

Egypten
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Sinai-halvön. 

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till 
övriga Egypten med undantag för turistorterna vid Röda havskusten 
samt transit genom Cairo International Airport.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 augusti 2012. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Sveriges ambassad i Kairos webbplats

Elfenbenskusten
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till de sydvästliga regionerna Dix-
Huit Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally och Bas-Sassandra.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2006. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Elfenbenskusten
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Eritrea
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena 
mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen.
	
 ▪	
 Mer reseinformation om Eritrea

Etiopien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet 
tillsvidare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden 
mot Eritrea, Sydsudan och Somalia(inklusive Somaliland). Undantaget 
är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat. 

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor 
utanför huvudvägar och städer inom 10 km från gränsen. 

UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien samt till 
norra Danakilområdet/Afar-regionen (området öster om vägen Dessie-
Adigrat samt norr om vägen Dessie-Djibouti) och regionen Gambella.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Etiopien

Filippinerna
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD tills vidare från alla resor 
till Mindanao och Sulu-arkipelagen.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Bangkoks 

webbplats

Georgien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till utbrytarrepublikerna Abchazien och 
Sydossetien och deras omedelbara närhet. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Georgien

Guinea
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Guinea.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2014. Avrådan 
gäller tills vidare. 
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Guinea på swedenabroad.com

Guinea-Bissau
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Guinea-Bissau. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 2 mars 2009. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Lissabons 

webbplats
Haiti
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Haiti. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. 
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Haiti
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Indien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från 
icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir, 
utom till området Ladakh, dit säkerhetsläget tillåter resor med flyg till 
Leh eller landvägen via Manali, Himachal Pradesh. 

	
 ▪	
 Sveriges ambassad i New Delhis webbplats

Irak
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till provinserna Nineveh, Anbar, Salah Ad-Din, 
Diyala och Kirkuk. 

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till 
övriga Irak, utom provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye.

Med anledning av säkerhetsläget kan ambassaden i praktiken inte ge 
någon konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan 
reser till och vistas i Irak. Detta gäller hela Irak, det vill säga även för 
de tre ovannämnda provinserna.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Bagdads 

webbplats
Iran
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills-
vidare från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Baluchistan.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2012. Avrådan 
gäller tills vidare.

Israel
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Israels närområde mot Gaza, upp 
till ett avstånd om 40 km från Gaza.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Tel Avivs 

webbplats

Jemen
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar de svenskar som 
befinner sig där att lämna landet. 

Orsaken till skärpt avrådan är bl a konflikten i de norra delarna av 
landet, oroligheterna i de södra delarna av landet, upprepade 
terroristhandlingar mot utlänningar och utländska intressen i större 
delen av landet, även i huvudstaden Sana'a. Vidare är risken för 
kidnappning, särskilt i de södra delarna, stor.

Sverige har ingen ambassad i Jemen. Det är ambassaden i Riyadh, 
Saudiarabien, som sköter de svenska förbindelserna.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2007. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Riyadhs 

webbplats

Utrikesdepartementet, 13 oktober 2014
Jordanien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till gränsområdet till Syrien och 
Irak, upp till ett avstånd av 10 km från gränsen. Avrådan gäller inte 
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staden Um Qais och huvudvägarna till och från Um Qais.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2014. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Ammans 

webbplats

Utrikesdepartementet, 2 december 2013
Kamerun
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till regionen Extrême-Nord samt från icke 
nödvändiga resor inom 40 km från gränserna till Nigeria, Tchad och 
Centralafrikanska republiken.
	
 ▪	
 Reseinformation på ambassaden i Kinshasas webbplats

Utrikesdepartementet, 28 november 2011
Kenya
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Kenyas kustområde inom 150km 
från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till 
länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsom-
rådet till Somalia avråder UD från icke nödvändiga resor inom 60km 
från landgränsen.

Avrådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer på ambassaden i Nairobis webbplats

Libanon
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till gränsområdet mot Syrien, upp till ett avstånd 
om 10 km från syriska gränsen, inklusive Arsal, Hermel och Wadi 
Khaled samt Beiruts södra förorter, Dahiyeh, med undantag för den 
internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till 
Tripoli-området, södra Libanon söder om floden Litani, palestinska 
flyktingläger och Bekaa-dalen.

Avrådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer på Sveriges ambassad i Damaskus webbplats
Liberia
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Liberia. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2014. Avrådan 
gäller tills vidare. 

Libyen
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Libyen. 

Utrikesdepartementet uppmanar även svenska medborgare att lämna 
landet.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 19 februari 2011.

Avrådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Reseinformation Libyen
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Malaysia
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet till 
vidare från icke nödvändiga resor till kuststräckan mellan orten Tawau 
och orten Tambisan (beläget cirka 150 km nordost från orten Lahad 
Datu) på östra Sabah. Avrådan gäller 10 km in i landet från kustlinjen. 
Avrådan gäller även samtliga öar utanför den angivna kuststräckan.

Avrådan gäller tills vidare

Mali
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikes-
departementet avråder från icke nödvändiga resor. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 30 juni 2008. Ändrad avrå-
dan gäller från 25 juni 2013 tills vidare. 

	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Mali
Mauretanien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Mauretanien.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2008. Avrådan 
gäller tills vidare. 

	
 ▪	
 Läs mer om avrådan till Mauretanien

Niger
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Niger. 

Sedan tidigare avråder UD från alla resor till regionerna Agadez, Aïr 
Massif och Talak i norra Niger.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 20 juli 2009. Avrådan gäller 
tills vidare.

Nigeria
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till norra Nigeria (delstaterna Adamawa, Borno, 
Yobe, Gombe, Taraba, Plateau, Bauchi, Jigawa, Kano, Katsina, 
Kaduna, Zamfora, Sokoto, Kebbi, Niger och Kogi) samt även till de i 
Nigerdeltat belägna delstaterna Abia, Bayelsa, Delta, Akwa Ibom och 
Rivers, inklusive Port Harcourt.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga 
resor till delstaten Imo.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Abujas webbplats

Pakistan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Pakistan.

För Khyber Pakhtunkhwa, Pakistans stamområden (FATA) och 
Baluchistan-provinsen avråder Utrikesdepartementet från alla resor. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan 
gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Islamabad, 

Pakistan
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11 juli 2013
Palestina
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Gaza. 

Beslutet togs den 10 oktober 2014.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 22 april 2003.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges generalkonsulat i Jerusalems 

webbplats

Ryska Federationen (Ryssland)
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från 
alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Ryss-
lands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i 
de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov. Utrikesdeparte-
mentet avråder också från icke nödvändiga resor till områden som 
ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns mot regionen 
Charkiv i Ukraina.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga 
resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan 
och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), 
Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen 
Stavropolskij Kraj.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 26 januari 2005. Avrådan 
gäller tills vidare. 

	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Moskvas 
webbplats

Senegal
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till regionen Casamance i Senegal. 
Ingen avrådan gäller för staden Ziguinchor och för området väster om 
Ziguinchor om resan företas via huvudvägar till turistorter längs 
kusten. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 25 mars 2010. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer på ambassaden i Senegals hemsida
Utrikesdepartementet, 8 augusti 2014
Sierra Leone
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Sierra Leone. 

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2014. Avrådan 
gäller tills vidare. 

Somalia
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Somalia.

Utrikesdepartementet uppmanar även de svenska medborgare som 
befinner sig i Somalia att lämna landet.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2006. Avrådan gäller 
tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Nairobis 

webbplats
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Sudan och Sydsudan
SUDAN
Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i Sudan avråder 
Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till:
- samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western 
Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), 
- delstaten Western Kordofan, 
- delstaten Southern Kordofan
- delstaten Blue Nile,
- gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red 
Sea, 
- området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten 
Northern Kordofan,
- området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten 
White Nile.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2008. Avrådan gäller 
tills vidare. 

SYDSUDAN
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till Sydsudan. Utrikesdepartementet uppmanar 
vidare svenskar som befinner sig Sydsudan att lämna landet.

Ursprungligt beslut om avrådan togs 21 december 2011.
Avrådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Khartoums 

webbplats

Syrien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 
tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelse-
frihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska 
ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation. 

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.

Ursprungligt beslut om avrådan togs 28 april 2011.
Avådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer reseinformation för Syrien

Tchad
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från icke nödvändiga resor till Tchad.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 20 april 2006. Avrådan gäller 
tills vidare. 

Thailand
Med anledning av säkerhetsläget i södra Thailand avråder Utrikes-
departementet från icke nödvändiga resor till de fyra provinserna 
Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla.
	
 ▪	
 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Bangkoks 

webbplats

Tunisien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet, 
undantaget turistorterna vid medelhavskusten angränsade till Libyen. 
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Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till nationalparken 
Jebel Chaambi.
	
 ▪	
 Reseinformation på Sveriges ambassad i Tunisiens webbplats

Turkiet
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD tills vidare från icke 
nödvändiga resor till hela gränsområdet mot Syrien.

Avrådan gäller tills vidare.
	
 ▪	
 Läs mer om reseinformation till Turkiet på Sveriges ambassad i 

Tukiets webbplats

Ukraina
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills 
vidare från alla resor till halvön Krim och regionerna Donetsk och 
Luhansk samt från icke nödvändiga resor till regionen Charkiv.
	
 ▪	
 Läs mer på Sveriges ambassad i Kievs webbplats

Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikes- och säkerhetspolitik
	
 	
 Sveriges säkerhetspolitik
	
 	
 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
	
 	
 Nedrustning och ickespridning
	
 	
 Internationella sanktioner
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget och mål: UD

Utrikes- och säkerhetspolitik
Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot 
andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhets-
politiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs 
i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis 
EU och FN.

Utrikesdeklarationen
I februari varje år presenterar utrikesministern regeringens deklaration 
om utrikespolitik i riksdagen. Utrikesdeklarationen anger hur rege-
ringen tänker hantera olika situationer i omvärlden under det komman-
de året.
	
 ▪	
 Utrikesdeklarationen

Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhetspolitik bygger på en bred syn på säkerhet. Hoten är 
idag annorlunda och mer komplexa än tidigare. I det nya, vidgade 
säkerhetsbegreppet inryms även icke-militära hot. Individens rättig-
heter och säkerhet har stor betydelse.
	
 ▪	
 Sveriges säkerhetspolitik

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik
Genom den gemensamma säkerhetspolitiken arbetar alla EU:s 
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medlemmar för att bidra till det internationella fredsarbetet. En sådan 
möjlighet är att genomföra fredsfrämjande insatser i kris- eller kon-
fliktdrabbade områden.
	
 ▪	
 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Nedrustning och ickespridning
Sverige har en lång och stark tradition av aktiv politik för nedrustning 
och mot spridning av massförstörelsevapen. Sverige fortsätter att driva 
på för att det internationella regelverket ska stärkas och för att större 
framsteg ska göras i form av konkret nedrustning.
	
 ▪	
 Nedrustning och icke-spridning

Folkrätt och mänskliga rättigheter
Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de mänskliga 
rättigheterna i främsta rummet.
	
 ▪	
 Folkrätt och mänskliga rättigheter

Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår 
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samar-
bete med omvärlden.
	
 ▪	
 Länder och regioner

Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella organisa-
tioner och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller samverkar 
med.
	
 ▪	
 Organisationer och samarbeten

Bistånd och utveckling

Bistånd och utveckling

	
 	
 Har inte undermenyer
En samstämmig politik för utveckling

	
 	
 Överenskommelse med civila samhället på biståndsom
	
 	
 Vad vill Sverige med biståndet?
	
 	
 Post 2015 - Global utveckling
	
 	
 Vart går biståndet?
	
 	
 Har inte undermenyer

Resultaten i biståndet
	
 	
 Biståndet i siffror

Den svenska utvecklingspolitiken
Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben. Sam-
stämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om att 
alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis 
och hållbar global utveckling.

Utvecklingssamarbetet (biståndet), har målet att skapa förutsättningar 
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Dessa delar 
måste samverka och stötta varandra för att resultat ska uppnås. Därut-
över finns den särskilda reformpolitiken för Öst- och Centraleuropa. 
	
 ▪	
 Politik för global utveckling
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Vad vill Sverige med biståndet?
Att bekämpa fattigdomen är i fokus för det svenska biståndet. En 
prioritering för regeringen är att få fram tydligare resultat i biståndet.
	
 ▪	
 Läs om vad vill Sverige med biståndet?

Vart går det svenska biståndet?
Det svenska biståndet ges främst bilateralt, det vill säga till enskilda 
länder, och multilateralt, till internationella organisationer och utveck-
lingsbanker. Därutöver ges också bistånd till organisationer i det civila 
samhället, både direkt till organisationer i utvecklingsländer och via 
svenska organisationer.
	
 ▪	
 Läs mer om vart det svenska biståndet går.

Resultaten i biståndet
Resultat har sedan många år varit en viktig fråga för svenskt bistånd. 
Det handlar både om att redovisa vilka resultat det svenska biståndet 
har bidragit till, men ockå att lära av vad som fungerar och inte 
fungerar.
	
 ▪	
 Resultat i svenskt bistånd

Global utveckling efter 2015
Samtidigt som ambitionerna höjs för att uppnå de befintliga millennie-
målen till 2015 pågår nu en process för att ta fram nya, globala utveck-
lingsmål. De nya målen ska länka samman social, ekonomisk och 
miljömässig utveckling.
	
 ▪	
 Nya utvecklingsmål post 2015

Handelspolitik

Handelspolitik

	
 	
 Sveriges handelspolitik
	
 	
 Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
	
 	
 EU:s handelspolitik
	
 	
 WTO
	
 	
 OECD
	
 	
 Hållbart företagande (CSR)

Handel bygger det svenska välståndet
Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska 
välståndet. Den svenska handelspolitiken handlar därför om att under-
lätta export och import till och från andra länder.

Sverige arbetar bland annat i internationella handelsförhandlingar för 
öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell handel och 
investeringar. Politiken ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av handels-
politiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på den internatio-
nella handelspolitiska arenan.

Sveriges handelspolitik
Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges 
utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas 
och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska 
deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.
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 ▪	
 Sveriges handelspolitik
	
 ▪	
 Handelsdeklarationen 2010

EU:s handelspolitik
EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre 
marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala 
och regionala regler för import och export till exempel i Världs-
handelsorganisationen WTO.
	
 ▪	
 EU:s handelspolitik

Världshandelsorganisationen WTO
I världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève förhandlar 
världens länder om villkoren för internationell handel.
	
 ▪	
 Världshandelsorganisationen (WTO)

OECD
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, 
med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för ekono-
misk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna.
	
 ▪	
 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD)

Främjandepolitik

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
	
 	
 Sveriges främjandepolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

Exportfinansiering
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget och mål
	
 	
 Musikexportpriset
	
 	
 Har inte undermenyer

SymbioCity

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Sveriges ambassad i Washington, "House of Sweden" har etablerat sig 
som en unik mötesplats i USA för att främja svenska intressen.

Handels- och investeringsfrämjande 
Främjande handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för 
svenska intressen och att profilera Sverige. UD och Sveriges 
ambassader och konsulat arbetar tillsammans med organisationer som 
Business Sweden och privata företag för att underlätta för svenskt 
näringsliv att hävda sig på internationella marknader, bidra till ökad 
svensk handel och ökade utländska investeringar i Sverige.

Sverigefrämjande 
UD arbetar också tillsammans med VisitSweden och Svenska Institutet 
kring ett långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering) där man 
bland annat genom utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap 
främjar samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

Sveriges främjandepolitik
Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en 
kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen.
	
 ▪	
 Sveriges främjandepolitik
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Exportfinansiering
Statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier spelar en central 
roll för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för ökad svensk 
export och samtidigt erbjuda svensk exportindustri konkurrensmässigt 
likvärdiga finansieringsvillkor som motsvarar vad konkurrerande 
företag i andra länder kan erhålla.
	
 ▪	
 Exportfinansiering

Handelshinder
Globaliseringen skapar nya möjligheter för svenska företag och 
enskilda. Nya exportmarknader ger nya tillväxtmöjligheter.
	
 ▪	
 Handelshinder

Internationaliseringsguiden 
One stop shop för företagare som vill internationalisera sig

House of Sweden har etablerat sig som en unik mötesplats i USA för 
att främja svenska intressen.

EU:s inre marknad 
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet.

Handelspolitik 
Läs mer om Världshandelsorganisationen, WTO, EU:s handelspolitik, 
regionala och bilaterala avtal.

Faktablad 
Utrikesdepartementet - en resurs för svenskt näringsliv

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. 
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, 
är födda fria och lika i värde och rättigheter.

	
 	
 Vilka rättigheter finns det?
	
 	
 Om mina rättigheter kränks
	
 	
 Demokrati och mänskliga rättigheter
	
 Läs mer här

Mänskliga rättigheter i Sverige
Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på 
regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra 
aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga 
rättigheterna i Sverige.

	
 	
 Internationell granskning av Sverige
	
 	
 Europadomstolens domar i mål mot Sverige
	
 Läs mer här

Mänskliga rättigheter i världens länder
Svensk utrikespolitik ska främja respekten för de mänskliga 
rättigheterna. Utrikesdepartementet sammanställer regelbundet 
rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i världens länder.

	
 	
 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
	
 	
 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
	
 Läs mer här
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Vem gör vad?
Det finns många aktörer som arbetar för mänskliga 
rättigheter, nationellt och internationellt. FN är den viktigaste globala 
aktören när det gäller mänskliga rättigheter.

	
 	
 Sverige
	
 	
 Europeiska Unionen
	
 	
 Europarådet
	
 	
 Förenta Nationerna
	
 Läs mer här

Frågor & Svar
Klicka för att få svar på dina frågor:

	
 	
 Allmänna frågor om mänskliga rättigheter
	
 	
 Frågor om olika rättigheter
	
 	
 Frågor om mänskliga rättigheter i Sverige
	
 	
 Läs mer/övrigt

Dokumentarkiv
I dokumentarkivet finns FN:s och Europarådets granskningsrapporter 
om Sverige, den svenska regeringens rapporter och samtliga enskilda 
klagomål till FN:s konventionskommittéer i mål mot Sverige.

	
 	
 Dokumentarkiv

Länder och regioner

Länder och regioner

	
 	
 Afrika
	
 	
 Amerika
	
 	
 Har inte undermenyer

Antarktis
	
 	
 Asien och Oceanien
	
 	
 Europa
	
 	
 Mellanöstern och Nordafrika

Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders. 
Medlemskapet i Europeiska unionen och den snabba globaliseringen 
av ekonomi och informationsteknologi ökar Sveriges beroende av 
omvärlden, men också möjligheterna att påverka den internationella 
utvecklingen.

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande 
och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av 
världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med 
omvärlden.
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Margot Wallström Utrikesminister Utrikesdepartementet
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Kontakta Margot Wallström
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
John Zanchi
Presskontakt hos utrikesministern 
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 072-509 49 64
e-post till John Zanchi, via UD:s kommunikationsenhet

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Margot Wallström
*
Statsministern förordnar statsrådet Margot Wallström att fr.o.m. denna 
dag i statsministerns ställe föredra lagstiftningsärenden som gäller 
ändringar i EU: s fördrag.

Statsministern beslutar vidare att Svenska institutet för europapolitiska 
studier ska höra till statsrådet Margot Wallströms ansvarsområde.
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Förenta Nationerna, FN. 
Från http://www.un.org/ 11 nov 2014:

Your United Nations	
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Svenska FN-förbundet 11 nov 2014.
languages.
	
 	
 Appar om FN
	
 	
 Att använda FN:s logotype
	
 	
 Filmer om FN:s arbete
	
 	
 FN i Sverige
	
 	
 FN:s historia
	
 	
 FN:s högkvarter
	
 	
 FN:s medlemsländer
	
 	
 FN:s nyhetstjänster
	
 	
 FN:s årsböcker
	
 	
 FN-dokument
	
 	
 FN-förkortningar
	
 	
 FNs ekonomi
	
 	
 FN-stadgan
	
 	
 Generalsekreterare
	
 	
 Internationella FN-dagar
	
 	
 Organisation
	
 	
 Huvudorgan
	
 	
 FN:s underorgan
	
 	
 FN:s fackorgan
	
 	
 Sverige och FN

FN-systemet
FN har sex huvudorgan vars uppgifter och befogenheter är inskrivna i 
FN:s stadga. Under dessa sorterar ett stort antal underorgan, program 
och organisationer med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
Tillsammans med fackorganen utgör dessa vad vi kallar för FN-
systemet.
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FN har sex huvudorgan
	
 •	
 Generalförsamlingen
	
 •	
 Säkerhetsrådet
	
 •	
 Ekonomiska och sociala rådet
	
 •	
 Förvaltarskapsrådet
	
 •	
 Internationella domstolen
	
 •	
 Sekretariatet
Huvudorganen har alla sitt säte i New York, förutom Internationella 
domstolen som finns i Haag i Nederländerna.

Underorgan
I takt med att FN:s ansvarsområden utvidgats har FN:s generalför-
samling inrättat allt fler underorgan, i många fall på förslag av 

ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, eller FN-konferenser. De 
arbetar med ekonomiska, sociala och humanitära frågor, vart och ett 
med sitt specifika mandat. Underorganen är direkt underställda FN och 
rapporterar om sin verksamhet till ECOSOC och generalförsamlingen.

Varje underorgan leds av en chef som utnämns av generalförsamlingen 
eller FN:s generalsekreterare. Underorganen har egna budgetar och 
finansieras med bidrag från FN:s medlemsländer. Bidragen är fri-
villiga, vilket gör att många av dem brottas med ständiga ekonomiska 
problem.

Fackorgan
Fackorganen är självständiga internationella organisationer och har 
hand om det mellanstatliga samarbetet inom bestämda ämnesområden. 
Det kan handla om att arbeta fram internationella regler för t ex post-
gång, sjöfart, civilflyg och väderlekstjänst. Utmärkande för fackorga-
nen, jämfört med underorganen, är att de har egna beslutande försam-
lingar bestående av dess medlemsländer. Några fackorgan fanns före 
FN, andra bildades i anslutning till FN:s tillkomst. Ytterligare andra 
har tillkommit efteråt.

Fackorganen samarbetar med varandra, FN och FN:s underorgan via 
Ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, som de rapporterar till en 
gång per år. Nästan alla fackorgan deltar via FN:s utvecklingsprogram, 
UNDP, i FN-systemets gemensamma bistånds- och utvecklingsarbete.
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Karta över var i världen FN har sina kontor

Internationell spridning
FN:s under- och fackorgan är utspridda över jorden med tyngdpunkt 
på Europa och USA. Några få organ finns i utvecklingsländer. Helt 
självständiga, men anslutna till FN, är WTO, Världshandelsorga-
nisationen) och IAEA, Internationella atomenergiorganet.

Har du frågor om FN?
Hittar du inte svaret på dina frågor om FN på vår hemsida går det 
bra att skicka en fråga till vår infojour. Du kan även ringa: 08-462 
25 80.

Ansvarig för sidan: FN-förbundets webbredaktör
Uppdaterad 3 november 2011 Publicerad 7 maj 2008
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* Europapolitik. 
   Politik för en EU-minister. 

Statsrådsberedningen
Statsminister Stefan Löfven
Statsrådsberedningen har det överordnade 
samordningsansvaret för den svenska EU-politiken. 
Följ regeringens arbete i EU

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström

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

Margot Wallström
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Debattartiklar
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Intervjuer och reportage
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Webbutsändningar

Kontakta Margot Wallström

Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
John Zanchi
Presskontakt hos utrikesministern 
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 072-509 49 64
e-post till John Zanchi, via UD:s kommunikationsenhet
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EU Europeiska unionen
http://europa.eu/index_sv.htm  11 nov 2014:

EU – en överblick
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 Historik
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 Mer om EU
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 Jordbruk
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 Ekonomiska och monetära frågor
	
 •	
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 Handel
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 Alla politikområden

Att bo och leva i EU
	
 •	
 Arbete och pension
	
 •	
 Utbildning och praktik
	
 •	
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 •	
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 •	
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 •	
 Mer om att bo och leva i EU

Driva företag
	
 •	
 Finansiering och hjälp
	
 •	
 Import och export
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 •	
 Moms och tullar
	
 •	
 Offentlig upphandling i EU – regler och allmän information
	
 •	
 Europeiska standarder
	
 •	
 Mer om att driva företag

EU-lagstiftning
	
 •	
 Fördragen
	
 •	
 Hitta lagstiftning
	
 •	
 Förordningar, direktiv och andra rättsakter
	
 •	
 Så fattar EU sina beslut
	
 •	
 Tillämpning av EU-lagstiftningen
	
 •	
 Mer om EU-lagstiftning

Publikationer
	
 •	
 Statistik och opinionsundersökningar
	
 •	
 Officiella handlingar
	
 •	
 Rapporter, studier och broschyrer
	
 •	
 Bibliotek och arkiv
	
 •	
 Öppna data
	
 •	
 Mer om publikationer

	
 ◦	
 Basfakta
	
 ◦	
 Länder
	
 ◦	
 EU:s symboler
	
 ◦	
 Pengar och EU
	
 ◦	
 Fakta och siffror
	
 ◦	
 Europaåret
	
 ◦	
 Historik
	
 ◦	
 EU-institutionernas ledare 

	
 ◦	
 EU:s institutioner, byråer och andra organ
	
 ◦	
 EU:s institutioner och andra organ
	
 ▪	
 Europaparlamentet
	
 ▪	
 Europeiska rådet
	
 ▪	
 Ministerrådet
	
 ▪	
 Europeiska kommissionen
	
 ▪	
 EU-domstolen
	
 ▪	
 Europeiska centralbanken
	
 ▪	
 Europeiska revisionsrätten
	
 ▪	
 Europeiska utrikestjänsten
	
 ▪	
 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
	
 ▪	
 Regionkommittén
	
 ▪	
 Europeiska investeringsbanken
	
 ▪	
 Europeiska investeringsfonden
	
 ▪	
 Europeiska ombudsmannen
	
 ▪	
 Europeiska datatillsynsmannen
	
 ▪	
 Interinstitutionella organ
	
 ◦	
 EU-byråer
	
 ◦	
 Jobba för och med EU
	
 ◦	
 Arbeta för EU
	
 ◦	
 EU:s stöd och program
	
 ◦	
 Offentlig upphandling

http://europa.eu/business/vat-customs/index_sv.htm
http://europa.eu/business/vat-customs/index_sv.htm
http://europa.eu/business/public-contracts/index_sv.htm
http://europa.eu/business/public-contracts/index_sv.htm
http://europa.eu/business/eu-standards/index_sv.htm
http://europa.eu/business/eu-standards/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-life/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-life/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/legislation/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/legislation/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/procedures/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/procedures/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/statistics/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/statistics/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/reports-booklets/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/reports-booklets/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/open-data/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/open-data/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/index_sv.htm
http://europa.eu/publications/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_sv.htm


EU:s institutioner och andra organ

Hitta EU-institutionerna direkt

Gå direkt till institutionernas och organens webbplatser
Välj institution eller organ 
Europaparlamentet 
Europeiska rådet 
Europeiska unionens råd 
EU:s ordförandeskap 
Europeiska kommissionen 
Europeiska unionens domstol 
Europeiska centralbanken 
Europeiska revisionsrätten
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
Regionkommittén 
Europeiska investeringsbankenEuropeiska ombudsmannen
Europeiska datatillsynsmannen 
EU:s rekryteringsbyrå Epso 
Se alla institutioner och organ

EU har ett unikt politiskt system där de olika institutionerna har olika 
uppgifter.
	
 •	
 EU:s breda prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, som 

består av EU-ländernas och EU:s ledare.
	
 •	
 Europaparlamentets folkvalda ledamöter företräder 

medborgarna.
	
 •	
 EU-kommissionen främjar unionens intressen som helhet, även 

om det är ländernas regeringar som utser kommissionärerna.

	
 •	
 Regeringarna försvarar sina nationella intressen i Europeiska 
unionens råd.

Den politiska dagordningen

Europeiska rådet bestämmer EU:s allmänna politiska inriktning men 
stiftar inga lagar. Det leds av en ordförande – just nu Herman Van 
Rompuy – och består av EU-ländernas stats- och regeringschefer och 
EU-kommissionens ordförande. De träffas på toppmöten minst en 
gång i halvåret.

Stifta lagar

Tre institutioner stiftar tillsammans EU:s lagar:

	
 •	
 Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs 
direkt av dem.

	
 •	
 Europeiska unionens råd (ministerrådet) företräder de enskilda 
medlemsländerna. Länderna turas om att leda ministerrådets 
arbete ett halvår i taget.

	
 •	
 EU-kommissionen tillvaratar unionens intressen.

De tre institutionerna utarbetar tillsammans initiativ och lagar som 
gäller hela EU enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare 
medbeslutandeförfarandet). I princip är det kommissionen som 
föreslår nya lagar och Europaparlamentet och rådet som antar dem. 
Sedan är det kommissionen och medlemsländerna som tillämpar 
lagarna och kommissionen som ser till att de följs.

Beslutsfattande i EU – läs mer om lagstiftningsarbetet

EU:s ordförandeländer 2014–2020
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Andra EU-institutioner

Två andra institutioner spelar en viktig roll:

	
 •	
 Domstolen tolkar EU-rätten och ser till att den följs.
	
 •	
 Revisionsrätten granskar EU:s finanser.

Institutionernas befogenheter och ansvarsområden slås fast i 
fördragen, som ligger till grund för all EU-verksamhet. Där finns 
också de regler och förfaranden som institutionerna måste följa. Alla 
EU-ländernas stats- och regeringschefer har enats om fördragen och de 
nationella parlamenten har ratificerat dem.

EU har dessutom en rad andra institutioner och interinstitutionella 
organ med särskilda uppgifter:

	
 •	
 Europeiska centralbanken ansvarar för EU:s penningpolitik.
	
 •	
 Europeiska utrikestjänsten bistår EU:s utrikesrepresentant 

Catherine Ashton. Hon leder rådet (utrikes frågor) och arbetet 
med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 
Dessutom garanterar hon att EU:s yttre åtgärder är 
samstämmiga och samordnade.

	
 •	
 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder det 
civila samhället och arbetsmarknadens parter.

	
 •	
 Regionkommittén företräder regionala och lokala myndigheter.
	
 •	
 Europeiska investeringsbanken finansierar EU:s 

investeringsprojekt och bistår småföretag genom Europeiska 
investeringsfonden.

	
 •	
 Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om 
missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ.

	
 •	
 Europeiska datatillsynsmannen ser till att personuppgifter 
skyddas.

	
 •	
 Publikationsbyrån ger ut information om EU.
	
 •	
 EU:s rekryteringsbyrå rekryterar personal till EU:s institutioner 

och övriga organ.
	
 •	
 Europeiska förvaltningsskolan anordnar utbildning för EU:s 

personal inom vissa områden.
	
 •	
 Specialiserade byråer och decentraliserade organ sköter vissa 

tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.

 Nedladdningar
	
 •	
 Så fungerar Europeiska unionen – Guide till EU:s institutioner  

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, 
presskontakter

Populära länkar
	
 •	
 Så fungerar Europeiska unionen
	
 •	
 Diplomatiska beskickningar som är ackrediterade hos EU  
	
 •	
 Medlemsländernas ständiga representationer vid EU
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* Demokratiproblem, juridik. 
   Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Migrationsproblem ingår i området för migration och 
integration.

Anders Ygeman  Inrikesminister. Se området för brott od

Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister (dep-chef)
Alice Bah Kuhnke. Delar om demokrati.

Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland 
annat lagstiftning, polisväsendet, domstols-väsendet, 
kriminalvården, migration och asyl.

Om Justitiedepartementet

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Bekämpning av terrorism
	
 ▪	
 Brottmålsärenden
	
 ▪	
 Demokratipolitik
	
 ▪	
 Europadomstolen
	
 ▪	
 Internationellt rättsligt samarbete
	
 ▪	
 Konsumentpolitik
	
 ▪	
 Lagstiftning
	
 ▪	
 Migrations- och asylpolitik
	
 ▪	
 Offentlighetsprincipen
	
 ▪	
 Regelförenkling
	
 ▪	
 Rättsliga och inrikes frågor i EU
	
 ▪	
 Rättsväsendet

Justitiedepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Budget för 2015
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Frågor och svar
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 Morgan Johansson Justitie- och migrationsminister
	
 ▪	
 Anders Ygeman  Inrikesminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Justitiedepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Organisation
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för 2015
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 	
 Har inte undermenyer

Frågor och svar
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Justitiedepartementets ansvarsområden

Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för bland annat 
polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården, Brottsföre-
byggande rådet och Brottsoffermyndigheten samt för migrations- och 
asylfrågor. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen 
inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, 
processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

	
 	
 Bekämpning av terrorism
Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot 
det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot den 

ekonomiska och sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism 
kräver ett starkt samarbete över nationsgränserna och över 
olika politikområden.

	
 	
 Brottmålsärenden
Nationella brottmålsärenden som handläggs på Justitiedeparte-
mentet är exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av 
brott.

	
 	
 Demokratipolitik
Demokratipolitiken omfattar frågor om val och valdeltagande, 
politisk representation och möjligheter till inflytande och del-
aktighet mellan de allmänna valen. Det rymmer även frågor om 
ökad demokratisk medvetenhet och värnandet av demokratin 
mot våldsbejakande extremism.

	
 	
 Europadomstolen
Europadomstolen kan pröva staternas skyldighet att leva upp 
till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna

	
 	
 Internationellt rättsligt samarbete
En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga sam-
arbete innebär att departementet tar emot, granskar och vidare-
befordrar framställningar till och från Sverige i ärenden om 
exempelvis utlämning för brott och överförande av straffverk-
ställighet.

	
 	
 Konsumentpolitik
Frågor som rör konsumentskydd, som lagstiftning och hur 
lagstiftningen efterlevs.

	
 	
 Lagstiftning
Lagstiftning bland annat vad gäller grundlagarna, familjerätt, 
straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.

http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14038
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14038
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14038
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14038
http://www.regeringen.se/sb/d/2378
http://www.regeringen.se/sb/d/2378
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/248397
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/248397
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14052
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14052
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/13157
http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/13157
http://www.regeringen.se/sb/d/11625
http://www.regeringen.se/sb/d/11625
http://www.regeringen.se/sb/d/6440
http://www.regeringen.se/sb/d/6440
http://www.regeringen.se/sb/d/1667
http://www.regeringen.se/sb/d/1667
http://www.regeringen.se/sb/d/10939
http://www.regeringen.se/sb/d/10939
http://www.regeringen.se/sb/d/1913
http://www.regeringen.se/sb/d/1913
http://www.regeringen.se/sb/d/2001
http://www.regeringen.se/sb/d/2001
http://www.regeringen.se/sb/d/1490/a/91538
http://www.regeringen.se/sb/d/1490/a/91538
http://www.regeringen.se/sb/d/1915
http://www.regeringen.se/sb/d/1915
http://www.regeringen.se/sb/d/4767
http://www.regeringen.se/sb/d/4767
http://www.regeringen.se/sb/d/1910
http://www.regeringen.se/sb/d/1910


	
 	
 Migrations- och asylpolitik
Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik 
samt återvändande och stöd för återvandring.

	
 	
 Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och mass-
medierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och 
kommunernas verksamhet.

	
 	
 Regelförenkling
Regelförenkling inom det civilrättsliga området, särskilt i fråga 
om associationsrätt, redovisning och revision, berör det stora 
flertalet företag.

	
 	
 Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar 
man bland annat frågor som rör polissamarbete och samarbete 
mot terrorism, migrations- och asylfrågor, straffrättsligt sam-
arbete och civilrättsliga frågor.

	
 	
 Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård, 
brottsoffer, brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.

Uppdaterad 13 juni 2014

Ansvarsområden. Justitiedepartementet

Bekämpning av terrorism

Bekämpning av terrorism

	
 	
 Har inte undermenyer
Bekämpning av terrorism

	
 	
 Har inte undermenyer
Strategi för att möta hotet från terrorismen

	
 	
 EU:s arbete för bekämpande av terrorism

Bekämpning av terrorism

Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett allvarligt 
internationellt problem. Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot 
demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot 
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Eftersom terrorismen är 
internationell, är bekämpningen av den en gränsöverskridande ut-
maning där gemensamma lösningar är nödvändiga för att nå framgång.

I den svenska lagstiftningen finns sedan 2003 en särskild lag om straff 
för terroristbrott. Lagen infördes efter att man inom EU fattat ett ge-
mensamt så kallat rambeslut om bekämpande av terrorism. Under 
2008 beslutade man inom EU om ett tillägg till det rambeslutet i syfte 
att harmonisera medlemsstaternas nationella straffrättsliga bestäm-
melser så att det blir straffbart att uppmana andra att begå terroristbrott 
samt att rekrytera eller utbilda andra till att begå terroristbrott. En sär-
skild lag med anledning av dessa tillägg, och av Europarådets konven-
tion om förebyggande av terrorism, infördes 2010. Regeringen har i 
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februari 2012 presenterat en uppdaterad en nationell strategi med 
åtgärder för att bekämpa terrorismen.

För att effektivt kunna bekämpa terrorism behövs också åtgärder för 
att motverka finansiering av terrorism. Av Förenta Nationernas (FN) 
konvention för bekämpande av finansiering av terrorism från 1999 
framgår att det ska vara ett brott att tillhandahålla eller samla in till-
gångar i syfte att de ska användas för begå terroristbrott. I den svenska 
lagstiftningen finns sedan 2002 en lag om straff för finansiering av den 
typen av brottslighet. Sedan 2009 finns också en ny lag om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som innehåller regler 
om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan 
näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksam-
heten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen om straff för terroristbrott
I lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om 
vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den 
som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott 
är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga fri-
hetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, 
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och 
sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift 
eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3 §.)

En person som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen 
kan dömas för terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat 
eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

	
 ▪	
 injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller 
befolkningsgrupp,

	
 ▪	
 otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig 
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, 
eller

	
 ▪	
 allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat 
eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år och högst arton år, 
eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i lägst 
två år och högst sex år.

Lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet
I lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet finns bestämmelser som innebär att ytterligare åtgärder kan 
vidtas för att förebygga terrorism.

Lagen reglerar ett särskilt straffansvar för den som

	
 ▪	
 i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker 
förleda till särskilt allvarlig brottslighet (offentlig uppmaning),

	
 ▪	
 söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i den första 
punkten, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig 
brottslighet (rekrytering) eller

	
 ▪	
 meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning 
eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga 
eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för 
särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller 
tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, om 



gärningen har begåtts med vetskap om att instruktionerna är 
avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet 
(utbildning).

Med särskilt allvarlig brottslighet menas bland annat terroristbrott och 
sådan brottslighet som avses i vissa angivna internationella 
överenskommelser. 

Ansvar enligt lagen ska inte dömas ut om gärningen är att anse som 
ringa. Straffet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, 
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 
vissa fall
I lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig 
brottslighet i vissa fall finns bestämmelser som genomför FN:s kon-
vention om bekämpande av finansiering av terrorism.

Genom lagen görs det straffbart att samla in, tillhandahålla eller ta 
emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa ska användas eller 
med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå terrorist-
brott och andra allvarliga brott om syftet är att injaga skräck i en 
befolkning eller befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en 
internationell organisation att göra eller avstå från att göra något.

Ansvar ska, på samma sätt som när det gäller brott enligt lagen 
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet , 
inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa. Straffet är, liksom 
när det gäller brott enligt den nyss nämnda lagen, fängelse i högst två 
år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex 
år.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism finns bestämmelser om administrativa åtgärder som syftar till 
att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet 
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det rör sig om 
regler om kundkontroll samt gransknings- och rapporteringsskyldighet 
vid misstänkta transaktioner. Enligt lagen är finansiella institut och 
vissa andra verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera 
misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen (Finanspolisen). En 
sådan verksamhetsutövare ska också avstå från att utföra misstänkta 
transaktioner. Syftet med handlingsreglerna är bland annat att 
uppmärksamma brottsbekämpande myndigheter på misstänkta 
transaktioner och att motverka att verksamhetsutövare medverkar vid 
transaktioner som kan vara brottsliga. Det är Finansdepartementet som 
ansvarar för den lagen.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang - en nationell strategi 

mot terrorism
	
 	
 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om 

särskild utlänningskontroll

Externa länkar
	
 	
 Läs mer om bekämpning av terrorism på Säkerhetspolisens 

webbplats
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Brottmålsärenden

Brottmålsärenden

	
 	
 Har inte undermenyer
Abolition

	
 	
 Har inte undermenyer
Förordnande av domstol

	
 	
 Har inte undermenyer
Ingripande mot svenskt fartyg

	
 	
 Har inte undermenyer
Nåd i brottmål

	
 	
 Har inte undermenyer
Omvandling av fängelse på livstid

	
 	
 Har inte undermenyer
Särskild utlänningskontroll

	
 	
 Har inte undermenyer
Utlandsdömda

	
 	
 Har inte undermenyer
Utvisning på grund av brott

	
 	
 Har inte undermenyer
Åtalstillstånd

Brottmålsärenden

Regeringen fattar beslut i cirka 400 brottmålsärenden varje år. 
Ärendena rör både den nationella straffrätten och den internationella 
straffrätten.

Innan regeringen fattar beslut i ärendena handläggs de på 
Justitiedepartementet. Nationella brottmålsärenden av den här typen 
är:

	
 ▪	
 abolition,
	
 ▪	
 förordnande av domstol,
	
 ▪	
 ingripande mot svenskt fartyg,
	
 ▪	
 nåd i brottmål,
	
 ▪	
 omvandling av fängelse på livstid
	
 ▪	
 särskild utlänningskontroll,
	
 ▪	
 utlandsdömda
	
 ▪	
 utvisning på grund av brott, samt
	
 ▪	
 åtalstillstånd.

Brottmålsärenden av internationell karaktär är exempelvis 
utlämningsärenden. Information om internationella ärenden finns 
under rubriken Internationellt rättsligt samarbete.

	
 ▪	
 Internationellt rättsligt samarbete

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Uppdaterad 3 oktober 2014

http://www.regeringen.se/sb/d/1913
http://www.regeringen.se/sb/d/1913
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12661
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12661
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12921
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12921
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12922
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12922
http://www.regeringen.se/sb/d/17715
http://www.regeringen.se/sb/d/17715
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/51808
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/51808
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12919
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12919
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12685
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12685
http://www.regeringen.se/sb/d/17716
http://www.regeringen.se/sb/d/17716
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12923
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12923
http://www.regeringen.se/sb/d/1915
http://www.regeringen.se/sb/d/1915
http://www.regeringen.se/sb/d/1476
http://www.regeringen.se/sb/d/1476


Demokratipolitik

Demokratipolitik

	
 	
 Har inte undermenyer
Mål och budget för demokratipolitiken 2015

	
 	
 Val och valdeltagande
	
 	
 Politisk representation
	
 	
 Inflytande, insyn och delaktighet mellan valen
	
 	
 Ökad demokratisk medvetenhet
	
 	
 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Demokratipolitik

Demokratipolitiken omfattar frågor om val och valdeltagande, politisk 
representation och möjligheter till inflytande och delaktighet mellan de 
allmänna valen. Det rymmer även frågor om ökad demokratisk 
medvetenhet och värnandet av demokratin mot våldsbejakande 
extremism.

Målet för demokratipolitiken är en levande demokrati där individens 
möjligheter till inflytande förstärks och de mänskliga rättigheterna 
respekteras.

En levande demokrati innebär att makten ska utgå från människorna 
och att var och en ska ha makt över de beslut som rör den egna 
vardagen och känna förtroende för fattade beslut som rör den enskilde 
individen. De mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom 
Sveriges internationella åtaganden, ska vara respekterade på alla 
nivåer i samhället.

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan den enskildes möjligheter till 
inflytande och respekten för de mänskliga rättigheterna. Respekten för 
dessa grundläggande fri- och rättigheter är en förutsättning för att var 
och en ska kunna få inblick i politiska processer, uttrycka sin åsikt, 
bilda opinion och utkräva ansvar. Att makten utövas på ett rättvist sätt 
och med respekt för den enskildes mänskliga rättigheter är också en 
förutsättning för att det ska finnas förtroende för de demokratiska 
institutionerna. Samtidigt stärks och förankras de mänskliga rättig-
heterna i ett samhälle med ett brett deltagande och ett aktivt samhälls-
engagemang.

	
 ▪	
 Läs mer om mänskliga rättigheter på regeringens webbplats för 
mänskliga rättigheter

I skrivelsen En politik för en levande demokrati (skr. 2013/14:61) 
redovisas inriktningen för demokratipolitiken och de främsta demo-
kratutmaningarna som samhället står inför på sikt.

Arbetet med att infria demokratipolitikens målsättning med att för-
stärka individens möjligheter till inflytande har fem inriktningar:

	
 ▪	
 Ett högt och mer jämlikt valdeltagande
	
 ▪	
 Ett breddat och jämlikt deltagande i de folkvalda 

församlingarna
	
 ▪	
 Stärka möjligheter till inflytande, insyn, delaktighet mellan 

valen
	
 ▪	
 En ökad demokratisk medvetenhet
	
 ▪	
 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik
Det finns en broschyr som beskriver demokratipolitiken i Sverige och
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 som baseras på skrivelsen "En politik för en levande demokrati". Den 
kan användas för att inspirera och stimulera till diskussion om 
demokratins framtid i Sverige och Europa.

	
 ▪	
 Informationsmaterial: En politik för en levande demokrati. 
Kortversion av regeringens skrivelse om demokratipolitik

Utredning om demokratisk delaktighet och inflytande.
Regeringen tillsatte 17 juli 2014 en utredning om demokratisk 
delaktighet och inflytande. Utredningen är den största på 
demokratiområdet på över 10 år. Utredningens huvudsakliga uppdrag 
är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den 
representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till 
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan 
valen.

	
 ▪	
 Dir. 2014:111: Demokratisk delaktighet och inflytande över det 
politiska beslutsfattandet

	
 ▪	
 Demokratiutredningens webbplats

Ansvarigt statsråd
	
 ▪	
 Alice Bah Kuhnke

Relaterat
	
 	
 Skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati
	
 	
 Informationsmaterial: Policy for a living democracy. English 

summary of the Government communication on democracy 
policy 2013/14:61
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Europadomstolen

Lag och rätt

	
 	
 Lagstiftning
	
 	
 Rättsväsendet
	
 	
 Bekämpning av terrorism
	
 	
 Brottmålsärenden
	
 	
 Har inte undermenyer

Europeisk e-juridikportal (e-Justice)
	
 	
 Har inte undermenyer

Europadomstolen
	
 	
 Internationellt rättsligt samarbete

Europadomstolen
Europadomstolen, den europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, ligger i Strasbourg i Frankrike och är en del av 
Europarådet. Europadomstolen kan pröva staternas skyldighet att leva 
upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna. Domstolens avgöranden är rättsligt bindande 
för den berörda staten.

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) har utarbetats 
inom Europarådet. Sedan 1995 gäller Europakonventionen som svensk 
lag.

Vilka slag av klagomål kan domstolen pröva?
Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, 
enskilda organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras 
fri- och rättigheter enligt konventionen eller något av 
tilläggsprotokollen blivit kränkta. En första förutsättning är att den 
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berörda staten är ansluten till konventionen och till respektive 
tilläggsprotokoll. Sverige är anslutet till konventionen och till de flesta 
av tilläggsprotokollen.

Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat klaganden 
personligen och det måste röra en rättighet som anges i konventionen 
eller i något av tilläggsprotokollen. Ett klagomål kan inte rikta sig mot 
en enskild person eller organisation utan måste rikta sig mot en stat 
och det måste handla om en fråga för vilken staten kan hållas ansvarig. 
Man behöver inte vara medborgare i den stat som klagomålet riktas 
mot.

Den klagande måste också ha uttömt alla inhemska rättsmedel. Det 
betyder att den som vill klaga till Europadomstolen först måste ha 
försökt få rättelse till stånd inom landet ifråga genom att utnyttja de 
möjligheter som finns att överklaga myndigheters och domstolars 
beslut. I de flesta fall måste den klagande ha fört sin sak till den högsta 
instansen - normalt Högsta domstolen eller Högsta 
förvaltningsdomstolen - innan det är möjligt att gå vidare med ett 
klagomål till Europadomstolen.

Ett klagomål måste ha inkommit till Europadomstolens kansli inom 
sex månader från det att det slutliga avgörandet i den berörda staten 
meddelades. Anonyma klagomål tas inte upp till prövning. Inte heller 
sådana klagomål som domstolen redan har prövat eller som granskas 
eller har granskats av något annat internationellt organ, till exempel 
någon av FN:s kommittéer som arbetar med mänskliga rättigheter. 
Domstolen kan även pröva så kallade mellanstatliga klagomål som 
anförs av en konventionsstat mot en annan konventionsstat.

Europadomstolens domar
Domstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten. I 
domen fastställer domstolen om staten brutit mot konventionen eller 
inte. Domstolen är dock inte någon överinstans till nationella 
domstolar och myndigheter. Den kan alltså inte ändra eller undanröja 

ett beslut fattat av en nationell myndighet eller domstol. Om 
domstolen har funnit att en kränkning av konventionen har ägt rum, 
kan den döma ut ett skadestånd till klaganden.

Europadomstolens webbplats
På Europadomstolens webbplats finns ytterligare information om 
Europakonventionen och domstolen, även på svenska. Där finns också 
blankett för klagomål samt uppgifter om hur man kommer i kontakt 
med domstolen.

	
 ▪	
 Europadomstolens webbplats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter erbjuder fakta, 
historik och information om svenska åtaganden. Webbplatsen är ett 
viktigt hjälpmedel i regeringens strävanden att sprida kunskap om de 
mänskliga rättigheterna och att informera om de svenska åtagandena 
på området. Här publiceras även sammanfattningar på svenska av alla 
mål mot Sverige som kommer upp i Europadomstolen.

	
 ▪	
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Relaterat
	
 	
 Pressmeddelande: Helena Jäderblom utsedd till domare i 

Europadomstolen
	
 	
 Pressmeddelande: En effektivare Europadomstol

Externa länkar
	
 	
 Europadomstolens webbplats
	
 	
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
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Internationellt rättsligt samarbete

Internationellt rättsligt samarbete

	
 	
 Har inte undermenyer
Delgivning

	
 	
 Har inte undermenyer
Rättslig hjälp i brottmål

	
 	
 Har inte undermenyer
Rättslig hjälp i civila mål och ärenden

	
 	
 Har inte undermenyer
Telefonförhör

	
 	
 Har inte undermenyer
Utlämning för brott

	
 	
 Har inte undermenyer
Nordisk arresteringsorder

	
 	
 Har inte undermenyer
Europeisk arresteringsorder

	
 	
 Har inte undermenyer
Överförande av straffverkställighet

	
 	
 Har inte undermenyer
Upplysning om innehållet i utländsk rätt

	
 	
 Har inte undermenyer
Överförande av lagföring för brott

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansökningar om rättshjälp

	
 	
 Har inte undermenyer
Rättsliga nätverk och samarbetsorgan

	
 	
 Har inte undermenyer
Internationella tribunaler och domstolar

	
 	
 Har inte undermenyer
Lagar, konventioner m.m.

Internationellt rättsligt samarbete

En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete 
innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar 
framställningar till och från Sverige i ärenden om

	
 ▪	
 internationell rättslig hjälp i brottmål,
	
 ▪	
 utlämning för brott,
	
 ▪	
 överförande av straffverkställighet,
	
 ▪	
 internationellt samarbete som rör lagföring för brott,
	
 ▪	
 rättslig hjälp i civila mål och ärenden,
	
 ▪	
 ansökningar om rättshjälp, samt
	
 ▪	
 upplysning om innehållet i svensk och utländsk rätt.
Funktionen går under benämningen "Centralmyndigheten".

På de här sidorna tillhandahåller Justitiedepartementet allmän 
information om internationellt rättsligt samarbete. Vi gör vårt bästa för 
att hålla uppgifterna aktuella och korrekta men vi kan inte ta ansvar för 
att informationen i alla fall är korrekt eller fullständig.

Den närmare informationen riktar sig framför allt till myndigheter.

Kontakta Centralmyndigheten
Adress: Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete 
(BIRS)
Centralmyndigheten
103 33 STOCKHOLM

Tfn: 00 46-8-405 10 00 (vx), 00 46-8-405 45 00 (kansli)
Telefax: 00 46-8-405 46 76
E-post: ju.birs (snabel-a) regeringskansliet.se
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Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Informationsmaterial: Internationellt rättsligt samarbete - 

Centralmyndighetens roll

Externa länkar
	
 	
 Internationellt rättsligt samarbete, på engelska
	
 	
 Domstolsverkets handböcker
	
 	
 Kronofogdemyndighetens handböcker, t ex om internationell 

verkställighet
	
 	
 Lagrummet
	
 	
 Åklagarmyndighetens handböcker

Uppdaterad 3 oktober 2014

Konsumentpolitik

Konsumentpolitik

	
 	
 Har inte undermenyer
Konsumentpolitiska initiativ

	
 	
 Har inte undermenyer
Mål och budget för konsumentpolitiken 2015

	
 	
 Har inte undermenyer
Vart kan konsumenten vända sig?

Konsumentpolitik

Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och 
möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grund-
läggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl 
fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs. Därutöver krävs 
information till konsumenterna som är lättillgänglig och tillförlitlig. 
Möjligheter till enkel tvistlösning är också en viktig fråga. För den 
enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd 
även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor eller 
inköp via internet.

Ett antal myndigheter har i uppdrag att verkställa regeringens konsu-
mentpolitik:

	
 ▪	
 Allmänna reklamationsnämnden,
	
 ▪	
 Fastighetsmäklarinspektionen,
	
 ▪	
 Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
	
 ▪	
 Marknadsdomstolen samt
	
 ▪	
 Resegarantinämnden.
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Myndigheternas roll är bland annat att kontrollera att lagstiftningen 
efterlevs och att informera om det konsumentskydd som finns. Konsu-
mentfrågor hanteras även av bland annat Finansinspektionen, Post- 
och Telestyrelsen samt Energimarknadsinspektionen.

Miljömärkningarna Svanen och EU Ecolabel
En annan aktör inom konsumentpolitiken är det statliga bolaget Miljö-
märkning Sverige AB som på regeringens uppdrag bland annat driver 
miljömärkningarna Svanen och miljömärket EU Ecolabel i Sverige.

Statligt stöd till frivilligorganisationer
Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till frivilligorganisa-
tioner som arbetar med konsumentrelaterade frågor. Det statliga stödet 
till organisationer på konsumentområdet är sedan 1 januari 2008 
reglerat i en förordning, som administreras av Konsumentverket.

Konsumentvägledning m.m.
De kommunala konsumentvägledarna utgör en viktig länk mellan 
myndigheter och enskilda konsumenter. De kommunala budget- och 
skuldrådgivarna är andra viktiga aktörer, liksom de branschfinansie-
rade rådgivningsbyråerna.

Internationellt arbete med konsumentfrågor
För den enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsument-
skydd även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor 
eller när man köper varor via internet. Regeringen arbetar därför för ett 
högt konsumentskydd internationellt, framför allt inom Europeiska 
Unionen. Ett internationellt samarbete om konsumentfrågor finns även 
inom Nordiska ministerrådet samt OECD.

Konsumentskyddet inom EU
Inom EU-gemenskapen finns i dag en grundläggande lagstiftning för 

konsumentskydd och ett samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter kring gränsöverskridande överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Dir. 2013:95 Konsumentskydd vid telefonförsäljning
	
 	
 Lagrådsremiss: Gemensamt konsumentskydd i EU
	
 	
 Dir. 2013:23 Hantering av konsumenttvister utanför domstol
	
 	
 Ds 2012:58 EU-miljömärket
	
 	
 Dir. 2012:98 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
	
 	
 SOU 2012:43 Konsumenten i centrum - ett framtida 

konsumentstöd

Externa länkar
	
 	
 Konsumentverket: Beställ eller ladda ner Konsumentrapporten 

2014
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Lagstiftning

Lagstiftning

	
 	
 Allmän ordning och säkerhet
	
 	
 Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
	
 	
 Familjerätt
	
 	
 Fastighetsrätt
	
 	
 Har inte undermenyer

Förmögenhetsrätt
	
 	
 Grundlagarna
	
 	
 Har inte undermenyer

Personuppgiftslagen
	
 	
 Har inte undermenyer

Regelförenkling på Justitiedepartementet
	
 	
 Straffrätt
	
 	
 Har inte undermenyer

Transporträtt
	
 	
 Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt

Lagstiftning

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Som underlag för 
riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag till nya och ändrade 
lagar från regeringen. Förslagen utarbetas i det departement som 
ansvarar för det verksamhetsområde dit lagstiftningen hör. Justitie-
departementet har hand om en mycket stor del av lagstiftningen och 
har också ett övergripande ansvar inom Regeringskansliet för lag-
stiftningens kvalitet.

Departementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena för

	
 ▪	
 statsrätt och allmän förvaltningsrätt,
	
 ▪	
 civilrätt,
	
 ▪	
 processrätt,
	
 ▪	
 straffrätt, samt
	
 ▪	
 migrationsrätt.

Sök bland lagar, förordningar, kommittédirektiv med mera i 
Regeringskansliets rättsdatabaser och på webbplatsen för den 
offentliga förvaltningens rättsinformation, lagrummet.se.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Lagstiftning i EU
	
 	
 Läs mer om lagstiftningsprocessen
	
 	
 Lagar i Svensk författningssamling, SFS

Externa länkar
	
 	
 Regeringskansliets rättsdatabaser
	
 	
 Webbplatsen lagrummet.se
	
 	
 Riksdagen
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Migrations- och asylpolitik

Migrations- och asylpolitik

	
 	
 Har inte undermenyer
Budget för migrationspolitiken 2015

	
 	
 Asyl
	
 	
 Migration
	
 	
 Internationellt samarbete inom migration och asyl
	
 	
 Har inte undermenyer

Viseringsfrågor
	
 	
 Har inte undermenyer

Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik

Migrations- och asylpolitik

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, 
återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration 
och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå 
kring dessa frågor.

Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. 
Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly 
undan förföljelse, medan andra flyttar av ekonomiska och sociala skäl. 
Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. 
Det kan också handla om att söka sig till ett annat land i hopp om 
bättre framtidsutsikter. Migration har ofta stor betydelse för 
utvecklingen i såväl ursprungsländer som destinationsländer.

Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som 
inom ramen för den reglerade invandringen värnar asylrätten, 

underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd 
arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens 
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella 
samarbetet.

Sverige ska ta sin del av ansvaret för det internationella skyddet av 
flyktingar. En viktig del av det ansvaret är att, genom vidarebosättning 
i Sverige, i samarbete med UNHCR bereda skydd för flyktingar och 
andra skyddsbehövande som inte har tillgång till någon annan varaktig 
lösning. Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad 
för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten att söka asyl 
ska värnas, och utvecklingen i Europa mot mer stängda gränser ska 
motverkas. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar 
för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av 
kvotflyktingar i andra länder. Ett av regeringens huvudmål på 
migrationsområdet är gemensamma regler på asylområdet för länderna 
inom EU. Alla EU:s medlemsländer måste dela på ansvaret för att 
erbjuda skydd för flyktingar. Om Sverige får ta en oproportionerligt 
stor del av ansvaret för flyktingsituationer i vår omvärld i förhållande 
till jämförbara länder reser det på sikt frågor kring hållbarheten i vårt 
asylsystem.

Sverige har ett effektivt och flexibelt system för 
arbetskraftsinvandring. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring 
trädde i kraft den 15 december 2008 och syftar till att underlätta 
rekryteringen av arbetskraft från tredjeland. En arbetsgivare som inte 
kan fylla sitt behov av arbetskraft med arbetstagare från EU/EES eller 
Schweiz får anställa en tredjelandsmedborgare om det kan säkerställas 
att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd motsvarar vad 
som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.

	
 ▪	
 Läs mer om arbetskraftsinvandring
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EU-samarbetet
En stor del av det politiska arbetet på asyl- och migrationsområdet sker 
inom EU-samarbetet. EU:s ministrar med ansvar för asyl- och 
migrationsfrågor träffas regelbundet i Rådet för rättsliga och inrikes 
frågor, det så kallade RIF-rådet. Rådet sammanträder vanligtvis två till 
fyra gånger per halvår.

	
 ▪	
 Läs mer om regeringens arbete i RIF-rådet
Med Amsterdamfördraget från 1999 blev asyl- och migrationsfrågorna 
en del av gemenskapsrätten. Genom Haagprogrammet från 2004 
beslutade medlemsländerna att utveckla ett gemensamt asylsystem. I 
Stockholmsprogrammet som antogs i december 2009 anges att ett 
gemensamt asylförfarande ska upprättas senast 2012. Målen är dels att 
en högre gemensam skyddsnivå och ett mer likvärdigt skydd i hela EU 
ska uppnås, dels att ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer ska 
säkerställas. Förhandlingarna om ändringar i rättsakterna mellan rådet 
och Europaparlamentet avslutades i juni 2013. Det är viktigt att den 
gemensamma lagstiftningen genomförs och tillämpas på ett korrekt 
sätt i alla medlemsstater. Samtliga omarbetade rättsakter ska vara 
genomförda i nationell rätt senast i mitten av 2015.

	
 ▪	
 Läs mer om gemensamt europeiskt asylsystem
Migrationsfrågan har under senare år fått en mer framträdande roll i 
EU:s externa relationer. EU hjälper bland annat till, i partnerskap med 
tredje länder, att bygga upp institutioner, lagstiftning och annan 
kapacitet för att hantera migrationen i ursprungs- och transitländerna.

Fakta
Regering och riksdag lägger fast migrationspolitikens inriktning.

Migrationsverket har ansvar för invandrings-, flykting-, återvandrings- 
och medborgarskapsfrågor.

Migrationsverkets beslut i asyl- och medborgarskapsärenden kan 
överklagas till någon av de fyra migrationsdomstolarna, det vill säga 
förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg Malmö och Luleå. 
Överprövning av migrationsdomstolarnas beslut sker i en tredje 
instans, en Migrationsöverdomstol, som utgörs av Kammarrätten i 
Stockholm.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Skr. 2013/14:73 Migration och asylpolitik
	
 	
 Informationsmaterial: Faktablad om migrationspolitik
	
 	
 Information om viseringar (visum)

Externa länkar
	
 	
 Migrationsverkets webbplats
	
 	
 Delegationen för migrationsstudiers webbplats

Uppdaterad 17 oktober 2014
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Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen

	
 	
 Har inte undermenyer
Offentlighets- och sekretesslagen

	
 	
 Har inte undermenyer
Sekretessprövning

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - 
tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och kommunernas 
verksamhet.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

	
 ▪	
 vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar 
(handlingsoffentlighet)

	
 ▪	
 tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna 
har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet 
för tjänstemän med flera)

	
 ▪	
 tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter 
till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera)

	
 ▪	
 domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande 
församlingars sammanträden

Handlingsoffentlighet
I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de 
handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock 
på två sätt:

	
 ▪	
 Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som 
betecknas som allmänna handlingar.

	
 ▪	
 En del allmänna handlingar är hemliga.

Vad är en allmän handling?
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 
särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen 
kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning 
som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett 
tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man 
sig till den aktuella myndigheten.

Vilka handlingar får hållas hemliga?
Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de 
skyddar följande intressen:

	
 ▪	
 rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller 
mellanfolklig organisation

	
 ▪	
 rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
	
 ▪	
 myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan 

tillsyn
	
 ▪	
 intresset att förebygga eller beivra brott
	
 ▪	
 det allmännas ekonomiska intresse
	
 ▪	
 skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
	
 ▪	
 intresset att bevara djur- eller växtart
Om sekretessbelagda uppgifter ska lämnas eller åberopas vid en 
domstolsförhandling får domstolen i allmänhet hålla förhandlingen 
inom stängda dörrar. Vidare får förhör med den som är under femton 
år eller lider av psykisk störning hållas inom stängda dörrar.
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Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Regeringskansliets arkiv- och dokumentcenter
	
 	
 Öppenheten inom EU
	
 	
 Informationsmaterial: Offentlighetsprincipen och sekretess
	
 	
 Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag
	
 	
 Prop. 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i 

kommunala företag m.m.
	
 	
 Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor - skyddade adresser, m.m.
	
 	
 Prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess

Uppdaterad 30 oktober 2014

Regelförenkling

Lagstiftning

	
 	
 Allmän ordning och säkerhet
	
 	
 Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
	
 	
 Familjerätt
	
 	
 Fastighetsrätt
	
 	
 Har inte undermenyer

Förmögenhetsrätt
	
 	
 Grundlagarna
	
 	
 Har inte undermenyer

Personuppgiftslagen
	
 	
 Har inte undermenyer

Regelförenkling på Justitiedepartementet
	
 	
 Straffrätt
	
 	
 Har inte undermenyer

Transporträtt
	
 	
 Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt

Regelförenkling på Justitiedepartementet

Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning inom områdena statsrätt 
och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, marknadsrätt, processrätt och 
straffrätt. Den största potentialen för regelförenkling ligger inom det 
civilrättsliga området, särskilt i fråga om associationsrätt samt redo-
visning och revision. Denna lagstiftning berör det stora flertalet företag 
och eventuella förenklingar kan därför ge stora effekter för många 
företag.
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Regelförenkling är viktig del i Justitiedepartementets arbete. Inom 
departementet är strävan att identifiera förenklingsmöjligheter även i 
projekt som i grunden har motiverats av andra skäl. Underlag för 
prioriteringar inhämtas bland annat genom samråd med företagarorga-
nisationer och andra intressenter. Åtgärderna sätts in där de bedöms ha 
störst effekt.

Särskild vikt läggs vid att på ett tidigt stadium under lagstiftningspro-
cessen ta fram underlag för att bedöma regelförenklingarnas effekter 
för företagen. När utredare tillsätts ges de ett tydligt uppdrag till att 
beräkna förslagens effekter på företagens administrativa bördor. Mål-
sättningen är att lagstiftningen ska utformas på ett enkelt och tydligt 
sätt. Reglerna ska vara sakligt motiverade utan att vara onödigt 
betungande.

Regelförenklingar inom civilrätten
Utformningen av nationella regler har ofta sin grund i direktiv eller 
internationella konventioner. I förhandlingsarbetet, såväl inom EU som 
i andra internationella sammanhang, verkar departementet för att det 
inte ska införas onödiga regler och att reglerna ska vara utformade på 
ett lättbegripligt sätt. Den största potentialen för regelförenkling har 
bedömts ligga inom det civilrättsliga området, särskilt inom den 
associationsrättsliga lagstiftningen samt lagstiftningen för redovisning 
och revision. På just dessa områden har arbetet i allt högre utsträck-
ning kommit att fokusera på förenklingsarbete och de möjligheter till 
undantag och lättnader som EU-direktiven ger. Här kan särskilt 
nämnas avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och 
förenklingar i redovisningsreglerna för små och medelstora företag.

Förenklingar som rör förhållandet mellan enskilda och 
myndigheter
Justitiedepartementets regelförenklingsarbete koncentreras även på 
frågor som rör förhållandet mellan enskilda och myndigheter, till 
exempel när det gäller krav som ställs i samband med att registrerings-
ansökningar och andra handlingar ges in till myndigheter. En över-
gripande målsättning är att de regler som styr ansökningsförfarandet 
och andra handläggningsåtgärder ska vara utformade så att en sökande 
inte ska behöva ge in fler uppgifter och handlingar än nödvändigt. 
Handläggningstiderna vid myndigheter och domstolar ska förkortas. 
Även när det gäller arbetet med den processrättsliga lagstiftningen är 
inriktningen att modernisera och förenkla förfarandet, till exempel 
genom åtgärder som förkortar handläggningstiderna eller som kan 
underlätta kontakterna med myndigheterna. Denna målsättning gynnar 
såväl enskilda som företag.

Förenklingar på konsumentområdet
Lagstiftningen inom konsumentskyddsområdet innehåller också regler 
som berör företagare. Det rör sig bland annat om bestämmelser om 
informationsskyldighet vid marknadsföring, krav på prisuppgifter, 
krav på att varor ska vara säkra, förbud mot att tillhandahålla vissa 
farliga varor och en skyldighet att återkalla sådana varor, en skyldighet 
att märka varor och att ställa säkerhet.

En övervägande del av lagstiftningen om konsumentskydd bygger på 
EU-lagstiftning varför utrymmet för regelförenkling på nationell nivå i 
viss mån är begränsat. Ett nytt direktiv om konsumenträttigheter slår 
samman två direktiv till ett enda med syfte att bland annat underlätta 
för företagen att erbjuda sina produkter på den inre marknaden samt 
främja konsumenternas förtroende för gränsöverskridande handel. 
Detta uppnås delvis genom enhetliga regler på en hög skyddsnivå, men 



också genom att lagstiftningen är tydlig, förutsägbar och lättöver-
skådlig. En ny EU-förordning med regler för benämningar på textilier 
och märkning av textilprodukter har antagits och trätt i kraft under 
2011. Förordningen ersätter tre direktiv och syftar till att benämningar 
på nya fibrer ska kunna antas snabbare och börja tillämpas samtidigt i 
hela unionen. Regelförenklingsarbetet är något som löpande beaktas 
inom ramen för arbetet med lagstiftningen.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för 

företag

Uppdaterad 30 oktober 2014

Rättsliga och inrikes frågor i EU

Så fungerar rådsarbetet

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för allmänna frågor

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för ekonomiska och finansiella frågor

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för jordbruk och fiske

	
 	
 Har inte undermenyer
Om konkurrenskraftsrådet

	
 	
 Har inte undermenyer
Om miljörådet

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för rättsliga och inrikes frågor

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för sysselsättning, socialpolitik, vård..

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för transport, telekommunikation och ener

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott

	
 	
 Har inte undermenyer
Om rådet för utrikesfrågor

	
 	
 Har inte undermenyer
Om Coreper - de ständiga representanternas kommitt

	
 	
 Har inte undermenyer
Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspoli

	
 	
 Har inte undermenyer
Om arbetsgrupper och kommittéer

Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet, sammanträder cirka 
tre gånger per halvår. Mötet är uppdelat i två delar - justitiefrågor samt 
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inrikesfrågor. Medlemsländerna företräds i regel av sina 
justitieministrar och inrikes- eller migrationsminstrar.

Under rättsliga frågor behandlas bland annat:

	
 ▪	
 straffrättsligt samarbete,
	
 ▪	
 materiell straffrätt,
	
 ▪	
 civilrättsliga frågor
	
 ▪	
 och externa relationer rörande rättsligt samarbete.
Under inrikes frågor behandlas bland annat:

	
 ▪	
 polissamarbete och samarbete mot terrorism,
	
 ▪	
 Europolfrågor,
	
 ▪	
 asyl, migration och gränskontroll
	
 ▪	
 samt Schengensamarbete.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Aktuella rådsmöten
	
 ▪	
 Hantering av migrationsflöden samt utländska stridanden 

diskuterades i Luxemburg 13 oktober 2014 
	
 ▪	
 Utländska stridande på rådsmöte i Luxemburg 6 oktober 2014 
	
 ▪	
 Framtidens rättspolitik och migrationssituationen vid 

Medelhavet diskuterades 6 juni 2014 
	
 ▪	
 Visa alla

Relaterat
	
 	
 Så fungerar rådsarbetet

Uppdaterad 1 oktober 2014

Rättsväsendet

Rättsväsendet

	
 	
 Rättspolitiska initiativ
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för rättsväsendet 2015
	
 	
 Har inte undermenyer

Brottsförebyggande frågor
	
 	
 Polis
	
 	
 Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
	
 	
 Åklagare
	
 	
 Har inte undermenyer

Rättsmedicin
	
 	
 Har inte undermenyer

Domstol
	
 	
 Har inte undermenyer

Kriminalvård
	
 	
 Har inte undermenyer

Brottsoffer
	
 	
 Har inte undermenyer

Rättsväsendets informationsförsörjning
	
 	
 Har inte undermenyer

Myndigheter inom rättsväsendet

Rättsväsendet

Med rättsväsendet menar man vanligtvis de myndigheter som ansvarar 
för rättssäkerhet och rättstrygghet.
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Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. 
Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka 
människors trygghet.

Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet 
räknar man också de brottsförebyggande och utredande 
myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket 
och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter 
an till rättsväsendet som till exempel Kronofogdemyndigheten.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion

Externa länkar
	
 	
 Brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar (Brå)

Uppdaterad 3 oktober 2014

Morgan Johansson 

Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet

Morgan Johansson

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen

	
 	
 Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Morgan Johansson

Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Morgan Johansson 
Telefon 08-405 29 67
Mobiltelefon 072-543 95 89
e-post till Kristian Brangenfeldt
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Morgan Johansson
*
Statsministern förordnar statsrådet Morgan Johansson att fr.o.m. denna 
dag i statsministerns ställe föredra förvaltningsärenden som gäller 
framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras i 
Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning. 
Detta gäller dock inte sådana allmänna handlingar som avses i l § 
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
*
Statsministern förordnar statsrådet Morgan Johansson att fr.o m denna 
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra förvalt-
nings- och lagstiftningsärenden som gäller svenskt medborgarskap,

Alice Bah Kuhnke

  Har inte undermenyer
Ansvarsområden

  Har inte undermenyer
Cv

  Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartikel

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

  Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Alice Bah Kuhnke

Kulturdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Alice Bah Kuhnke, via registrator
Mer kontaktinformation
Hanna Lidström
Presskontakt hos Alice Bah Kuhnke 
Mobiltelefon 072-542 80 32
e-post till Hanna Lidström
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Alice Bah Kuhnke
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra förvalt-
ningsärenden som gäller medborgarnas inflytande och delaktighet i 
samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat 
departement samt demokrati och allmänna val, i den mån sådana 
frågor inte hör till något annat departement.

Statsministern beslutar vidare att Valmyndigheten SKB höra till 
statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.

Alice Bah Kuhnke
 Ansvarsområden
  Statsministern har den 14 oktober beslutat om fördel-

ningen av ansvarsområden mellan statsråden. Kultur- 
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ansvarar för 
kultur- och mediefrågor medan idrottsfrågorna flyttar till 
Socialdepartementet. Hon ansvarar också för demokrati-
politiken som i dag handläggs i Justitiedepartementet 
samt frågor om diskriminering, de nationella minorite-
terna och mänskliga rättigheter nationellt som handläggs 
av Arbetsmarknadsdepartementet.

  Statsråd Alice Bah Kuhnke ansvarar även för frågor om 
trossamfund och begravningsverksamheten, Sametinget 
och frågorna om politiken för det civila samhället. Dessa 
frågor handläggs idag av Socialdepartementet, Lands-
bygdsdepartementet samt Utbildningsdepartementet.

  Ansvaret för de nya frågorna flyttar till Kulturdeparte-
mentet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14 
oktober beslutat om så kallade §5-förordnanden, vilket 
innebär att Alice Bah Kuhnke föredrar de ärenden som är  
kopplade till hennes portfölj, men som fram till den 1 
januari 2015 handläggs av andra departement än Kultur-
departementet. 

Vad är ett § 5-förordnande?
Ett § 5-förordnande är ett förordnande enligt 7 kap. 5 § 
regeringsformen som innebär att statsministern beslutar 
att ett ärende som hör till ett visst departement ska före-
dras av ett annat statsråd än departementschefen. Denna 
ordning gäller fram till årsskiftet, då frågorna formellt 
flyttar över till det departement där det ansvariga 
statsrådet sitter. 



Budgeten

 ▪ Utgiftsområde 1: Rikets styrelse (pdf 667 kB) 

 ▪ Utgiftsområde 4: Rättsväsendet (pdf 1012 kB)
  
  Hit delar om juridik od. Delar om brott, polis och 

kriminalvård od ingår i området för sådant.

http://www.regeringen.se/download/8ff14b55.pdf?major=1&minor=248343&cn=attachmentPublDuplicator_2_attachment
http://www.regeringen.se/download/8ff14b55.pdf?major=1&minor=248343&cn=attachmentPublDuplicator_2_attachment
http://www.regeringen.se/download/d39a351a.pdf?major=1&minor=248343&cn=attachmentPublDuplicator_5_attachment
http://www.regeringen.se/download/d39a351a.pdf?major=1&minor=248343&cn=attachmentPublDuplicator_5_attachment


* Försvar. 
   Politik för en försvarsminister.

Försvarsdepartementet
Försvarsminister (dep-chef)
Peter Hultqvist

Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som 
regeringen och riksdagen bestämt för försvars-politiken, för 
skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot 
svåra påfrestningar på samhället i fred.

Om Försvarsdepartementet

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Försvar, skydd och säkerhet

Försvarsdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Försvarsberedningen
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Budget och mål
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Nämnder, delegationer och stiftelser
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 ▪	
 Utredningar
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

	
 ▪	
 Peter Hultqvist Försvarsminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Försvarsdepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Försvarsberedningen

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Organisation
	
 	
 Budget och mål
	
 	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Nämnder, delegationer och stiftelser
	
 	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 	
 Utredningar
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Försvarsdepartementets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga politikområden: 
Försvar och samhällets krisberedskap.

De är båda omfattande och rymmer många olika verksamhetsområden. 
Försvarsdepartementets ansvar är att bistå regeringen i såväl utforman-
det som förverkligandet av de politiska besluten inom ovanstående 
områden. Nedan finns en presentation som ger en översiktlig bild av 
vad försvar och samhällets krisberedskap inbegriper.

	
 	
 Krisberedskap
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de 

strukturer som skapas före, under och efter en kris, kunna 
förebygga och hantera krissituationer. Det pågår ett kontinuer-
ligt arbete med att förebygga hot och risker samt förberedelser 
som ska stärka krisberedskapsförmågan. 

	
 	
 Skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är del av krisberedskapen och omfattar 
åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa konsekvenser-
na av olyckor. Med olyckor menas både olyckor vållade av 
människor och naturolyckor där människor, egendom eller 
miljö kan skadas. Skydd mot olyckor är ett område som främst 
syftar till att förebygga och hantera vardagens olyckor. De 
olika räddningstjänsterna är här den viktigast aktören.

	
 	
 Militära försvaret
Försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvars-
makten och de så kallade stödmyndigheterna, dvs. Rekry-
teringsmyndigheten, Materielverket, Försvarsexportmyndig-
heten och Försvarets forskningsinstitut.

	
 	
 Försvarsmakten ansvarar för Sveriges militära försvar och ska 
därigenom ha en ändamålsenlig organisation som klarar den 
uppgiften. Det innebär bland annat:
- rekrytering av soldater och sjömän, 
- adekvat utbildning till rekryter och officerare
- upprätthållandet av en bred försvarsförmåga, (armén, marinen 
och flygvapnet, men också underrättelsekapacitet m.m.)

	
 	
 Försvarsmakten ska också ha beredskap och förmåga att kunna 
genomföra internationella insatser. Försvarspolitiken sträcker 
sig även utanför vårt lands gränser och syftar till att kunna bistå 
andra länder i sin kamp för fred och stabilitet.
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 Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. 
Hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan 
med andra länder och organisationer. I enlighet med denna 
doktrin deltar Sverige aktivt i olika internationella samarbeten 
inom försvarsområdet. Vi står fortfarande utanför Nato men 
samarbetar istället i det Nato-relaterade Partnerskap för fred, 
PFF. Inom EU finns den gemensamma säkerhets- och försvars-
politiken, GSFP, som stipulerar försvarssamarbetet mellan EU-
länderna.

Sverige är också mycket engagerat i det nordiska försvarssam-
arbetet (Nordefco), där Norden utvecklat ett djupt samarbete 
för att stärka såväl den nationella som den nordiska säkerheten. 
Detta samarbete inkluderar i vissa delar även Baltikum.

	
 	
 Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste upp-
gifterna inom det svenska försvaret. Genom internationella 
fredsfrämjande och humanitära insatser bidrar vi till en säkrare 
omvärld.

	
 	
 Fredsfrämjande insatser
Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser 
syftar ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred, 
och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar 
global utveckling. Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser 
handlar i förlängningen också om att främja vår nationella 
säkerhet och svenska intressen: Ökad säkerhet i vår omvärld 
ökar även säkerheten på hemmaplan.

	
 	
 Nordiskt försvarssamarbete
De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl 
fungerande samarbete på försvars- och krisberedskapsområdet. 
Samarbetet är byggt på ett ömsesidigt förtroende, vilket gör det 
unikt och tillåter att även frågor av känslig karaktär diskuteras. 
De nordiska länderna är överens om att vi har mycket att vinna 

genom erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar 
och gemensamt agerande.

	
 	
 Kvinnor i konfliktområden
I krigsregioner har mannen av tradition en särställning och 
kvinnans rättigheter och betydelse för stabilitet i ett land för-
bises. År 2000 upprättade därför FN "Resolution 1325". Den 
angriper problemet och kräver att kvinnors situation i konflik-
ter ska beaktas särskilt och att de involveras i arbetet med att 
skapa fred och återuppbygga landet.

	
 	
 Europas försvarspolitik
EU har sedan 2001 en gemensam säkerhets- och försvarspoli-
tik. Den syftar till att utveckla unionens förmåga att förebygga 
och hantera kriser och konflikter utanför EU:s gränser. Detta 
görs via gemensamma miltära insatser men också civila 
humanitära räddningsinsatser.

	
 	
 Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av 
den internationella humanitära rättens regler i Sverige, det vill 
säga den del av folkrätten som är tillämplig vid väpnad 
konflikt. 

	
 	
 Underrättelsefrågor
Underrättelsetjänst bedrivs till stöd för svensk säkerhets, 
utrikes- och försvarspolitik. Underrättelsetjänsten bidrar till att 
stärka Sveriges långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska 
handlingsfrihet och vår försvarspolitiska förmåga.

Relaterat
	
 	
 Försvar, skydd och säkerhet

	
 Uppdaterad 29 oktober 2013
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Ansvarsområden. Försvarsdeparementet

Försvar, skydd och säkerhet

Försvar, skydd och säkerhet

	
 	
 Krisberedskap
	
 	
 Har inte undermenyer

Kustbevakningen
	
 	
 Militära försvaret
	
 	
 Fredsfrämjande insatser
	
 	
 Nordiskt samarbete
	
 	
 Europas försvarspolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

Sveriges säkerhetspolitik
	
 	
 Internationell verksamhet
	
 	
 Har inte undermenyer

Kvinnor i konfliktområden
	
 	
 Har inte undermenyer

Folkrätt: krigets lagar
	
 	
 Har inte undermenyer

Underrättelsefrågor

Försvar
Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att kunna försvara landet, men 
också bidra till stabilitet i omvärlden. Det kräver ett försvar som är 
anpassat till dagens hotbild och det snabba händelseförlopp med vilket 
konflikter uppstår och avgörs.
	
 ▪	
 Militära försvaret
	
 ▪	
 Fredsfrämjande insatser

	
 ▪	
 Europas försvarspolitik
	
 ▪	
 Nordiskt samarbete

Skydd
Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna 
klara av såväl små som stora olyckor och kriser. Krisberedskapen 
syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden 
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
	
 ▪	
 Krisberedskap

Säkerhet
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot 
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra 
länder och organisationer.
	
 ▪	
 Sveriges säkerhetspolitik
	
 ▪	
 Underrättelsefrågor

Senaste publikationer
	
 ▪	
 Informationsmaterial, 30 oktober 2014 

CV - Jan Salestrand
	
 ▪	
 Rapporter, 30 oktober 2014 

CV for Jan Salestrand (English)
	
 ▪	
 Rapporter, 29 oktober 2014 

Försvarspolitiskt samarbete - effektivitet, solidaritet, 
suveränitet

	
 ▪	
 Alla publikationer

Samhällets robusthet handlar om att förebygga, motstå och hantera 
allvarliga olyckor och kriser.
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens 
och morgondagens hotbild.
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-
proposition för riksdagen.
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Krisberedskap

Krisberedskap
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Samhällets krisberedskap
	
 	
 Har inte undermenyer

Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
	
 	
 Har inte undermenyer

Proposition om stärkt sprängämnessäkerhet och redovisning av 
kri

	
 	
 Har inte undermenyer
CBRNE

	
 	
 Har inte undermenyer
Informationssäkerhet

	
 	
 Har inte undermenyer
Civilt försvar

	
 	
 Har inte undermenyer
Skyddet av kusterna

	
 	
 Har inte undermenyer
Vem gör vad?

	
 	
 Krisberedskapsarbetet i EU
	
 	
 Har inte undermenyer

En strategi för Sveriges säkerhet
	
 	
 Har inte undermenyer

Svenskt krisstöd till utlandet
	
 	
 Har inte undermenyer

Regeringskansliets krishantering
	
 	
 Har inte undermenyer

Samverkan miljöräddningstjänst till sjöss

Krisberedskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna 
klara av såväl små som stora olyckor och kriser. Krisberedskapen 
syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden 
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Hur definieras begreppet kris?
Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora 
delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. 
Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och 
organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga 
och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. En 
kris kan t.ex. vara följden av en naturkatastrof, stor olycka, epidemi 
eller ett datahaveri.

Ansvarsprincipen
Den grundläggande strukturen för samhällets krisberedskap baseras på 
den så kallade ansvarsprincipen, vilket innebär att den som bedriver 
verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även 
under krissituationer.

Det innebär att myndigheterna själva ska ha en organisation som också 
är riggad för att klara av verksamheten vid en en eventuell kris. Det 
finns ofta ett behov av att den som är ansvarig för en verksamhet 
samverkar, såväl inom sin sektor som utanför, för att kunna lösa 
uppgiften. Därför innebär ansvarsprincipen också ett ansvar för varje 
aktör att arbeta tillsammans med andra för att hantera och lösa kriser.

Krisberedskapen kan delas in i olika faser, förebyggande (före), 
krishantering (under) och lärande (efter).
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Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet syftar till att, genom att ansvariga aktörer 
genomför förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, minska 
antalet olyckor och kriser samt att minimera effekterna av inträffade. 
Övning, utbildning och robusthetshöjande åtgärder i infrastruktur är 
några exempel på förebyggande arbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
För att ge ett samlat stöd till olika aktörer och effektivisera arbetet med 
samhällets krisberedskap inrättades en ny myndighet den 1 januari 
2009, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Samtidigt 
lades Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och 
Styrelsen för psykologiskt försvar ned. Verksamheten äger nu rum 
inom den nya myndigheten.

MSB arbetar med samordning över sektorsgränser och 
ansvarsområden, inom och mellan centrala myndigheter, regioner och 
kommuner. Myndigheten ska arbeta såväl förebyggande som under 
och efter en kris eller olycka.

Relaterat
	
 	
 Kansliet för krishantering
Externa länkar
	
 	
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Uppdaterad 29 oktober 2014

Peter Hultqvist  Försvarsminister Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist
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CV
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Pressmeddelanden
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Tal
	
 	
 Har inte undermenyer

Uttalanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Debattartiklar
	
 	
 Har inte undermenyer

Intervjuer och reportage
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Kalendarium
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Webbutsändningar
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Statssekreterare Jan Salestrand

Kontakta Peter Hultqvist
Försvarsdepartementet
Jakobsgatan 9
103 33 Stockholm
e-post till Peter Hultqvist, via registrator
Mer kontaktinformation
Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos Peter Hultqvist 
Telefon 08-405 25 15
Mobiltelefon 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo
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Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets 

krisberedskap (pdf 804 kB)
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* Klimat och klimatpolitik  
   Politik för en miljöminister.

Miljödepartementet
Klimat- och miljöminister (tillika vice statsminister) 
(dep-chef)
Åsa Romson

Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, 
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt 
forskning och miljöövervakning.

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

Miljödepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Nya regeringens miljö- och energipolitik
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Frågor och svar
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbete och praktik
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Budget
	
 ▪	
 Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Remisser
	
 ▪	
 Åsa Romson Klimat- och miljöminister, vice statsminister 
    ▪	
 Ibrahim Baylan Energiminister
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Ansvarsområden. I korthet.
Miljödepartementet
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Nya regeringens miljö- och energipolitik
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Ansvarsområden
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Frågor och svar
	
 	
 Organisation
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbete och praktik
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget
	
 	
 Myndigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 	
 Har inte undermenyer

Remisser

Miljödepartementets ansvarsområden

	
 	
 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är grundläggande för människans 
livsvillkor. Skogarna, kusterna, vattendragen och våtmarkerna 
är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveck-
ling.

	
 	
 Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och använd-
ning av energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, kon-
kurrenskraft och försörjningstrygghet. 

	
 	
 Friluftsliv
En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella orga-
nisationers engagemang är centralt för människors möjligheter 
till friluftsliv. 

	
 	
 Hav och vatten
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar, 
oljeutsläpp, överfiske.

	
 	
 Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska 
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i 
balans till våra barn och barnbarn.

	
 	
 Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra farli-
gaste kemikalierna ska försvinna från marknaden.

	
 	
 Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel med 
utsläppsrätter, flexibla mekanismer och internationellt klimat-
samarbete.

	
 	
 Kretslopp och avfall
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av Sveriges 
16 miljökvalitetsmål. Regler kring avfallshantering och av-
fallsmarknad, en miljöorienterad produktpolitik samt samord-
ning av olika myndigheters insatser är viktiga beståndsdelar.

	
 	
 Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss kunskaper 
om tillståndet i miljön, hur miljöproblemen ska lösas och om 
åtgärder resulterar i förbättringar. 
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 Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken. 
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.

	
 	
 Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöproblemen känner inte nationsgränser. Därför arbetar 
Sverige aktivt med miljösamarbeten inom EU, regionalt, 
globalt och med enskilda länder.

	
 	
 Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning.
Sveriges miljömål
Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen 
för aktörer i det svenska miljöarbetet. 

Uppdaterad 23 oktober 2014

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

	
 	
 Nationellt arbete
	
 	
 Har inte undermenyer

EU:s arbete för biologisk mångfald
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt arbete för biologisk mångfald
	
 	
 Remisser

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald är vår tids stora miljöutmaning tillsammans med 
klimatfrågan. Naturvården har under de senaste decennierna bytt fokus 
från att bilda naturreservat och andra typer av skydd, till att bevarandet 
av den biologiska mångfalden ska vara en naturlig komponent inom 
alla sektorer som nyttjar mark och vatten.

Ekosystemtjänsterna är livsviktiga
Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden. 
Mångfalden utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga 
för mänsklighetens existens, som skogens produkter, livsmedel, 
vattenrening, upprätthållandet av luftens syrehalt och jordens bördig-
het. Även möjligheterna för människor att vistas i naturen och uppleva 
växter och djur, plocka bär och svamp är ekosystemtjänster. Riksdagen 
antog i juni 2014 en svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.

	
 ▪	
 Nationellt arbete med biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster
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Bevarande av svensk natur utifrån internationella mål
Vid FN-toppmötet om biologisk mångfald 2010 i Nagoya, Japan, 
antogs mål, en ny strategisk plan och arbetsprogram för perioden 
2011-2020 för att rädda den biologiska mångfalden. Nagoyaplanen 
innehåller 20 delmål med åtgärder som ska stoppa förlusten av 
biologisk mångfald och att senast 2020 säkra att ekosystem är 
motståndskraftiga mot exempelvis klimatförändringar och fortsätter att 
ge viktiga ekosystemtjänster.

	
 ▪	
 Informationsmaterial: Mål för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster

	
 ▪	
 Internationellt arbete för biologisk mångfald

Mål för arbetet med biologisk mångfald
Arbetet för att nå de svenska så kallade miljökvalitetsmålen bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Sju av 
miljökvalitetsmålen är nästan helt inriktade på biologisk mångfald: Ett 
rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Levande 
skogar, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.

Regeringen har fastställt 10 etappmål för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Etappmålen är övergripande och bidrar till att nå 
flera av miljökvalitetsmålen.

	
 ▪	
 Etappmål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster
	
 ▪	
 Informationsmaterial: Etappmålen bidrar till flera 

miljökvalitetsmål
	
 ▪	
 Mer om miljökvalitetsmålen
De svenska etappmålen svarar mot viktiga behov som har identifierats 
inom konventionen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 och i EU-

strategin för biologisk mångfald som antogs 2011. Naturvårdsverket 
har i uppgift att samordna uppföljningen av etappmålen för biologisk 
mångfald, i samråd med berörda myndigheter.

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Externa länkar
	
 	
 Mer om biologisk mångfald på Naturvårdsverkets webbplats
	
 	
 Mer om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets webbplats
	
 	
 Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen
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Energi

Energi

	
 	
 Har inte undermenyer
Budget för energi

	
 	
 Energieffektivisering
	
 	
 Energimarknader
	
 	
 Förnybar energi
	
 	
 Har inte undermenyer

Kärnkraft
	
 	
 Har inte undermenyer

Samordningsråd för smarta elnät
	
 	
 Fossiloberoende fordonsflotta
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt
	
 	
 Har inte undermenyer

Remisser

Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Energiminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av 
energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. El-, värme- och gasmarknadsfrågor, förnybar 
energi såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft, samt 
energieffektivisering utgör viktiga delar inom området.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för energi 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder 
kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om 

det statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i 
omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. 
Propositionen innehåller även ett antal andra aviseringar så som 
förstärkt stöd till solceller och skattereduktion för mikroproducenter av 
förnybar el.
	
 ▪	
 Budget för energi
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Utbildningsdepartementet, 20 oktober 2014
Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och 
energieffektivisering i skolan
Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande 
budgetpropositionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av 
investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med 
moderna läromiljöer.

- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och 
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och 
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och 
lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger 
utbildningsminister Gustav Fridolin.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad 

arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan
	
 ▪	
 Promemoria: Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 

energieffektiviseringar

Näringsdepartementet, Miljödepartementet, 
Finansdepartementet, 16 oktober 2014
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av 
Vattenfall
Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och 
innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av 
Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett 
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helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra 
bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel 
förnybar energi. 

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa 
Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister 
tillika biträdande finansminister Per Bolund.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall

Alla notiser

Budget för 2015
	
 ▪	
 Budget för energi
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget

Myndigheter
	
 ▪	
 Elsäkerhetsverket
	
 ▪	
 Energimarknadsinspektionen
	
 ▪	
 Energimyndigheten
	
 ▪	
 Svenska kraftnät

TTE-rådet 
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation 
och energi, TTE-rådet.
	
 ▪	
 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

Hav och vatten

Havs- och vattenmiljö

	
 	
 Nationell havspolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

EU-politik för hav och vatten
	
 	
 Internationell havspolitik
	
 	
 Remisser

Havs- och vattenmiljö

Allt vatten hänger ihop. Vattenkvaliteten på land påverkar havets 
miljötillstånd. En stor del av arbetet sker dessutom i samarbete med 
övriga länder i Östersjöregionen och inom EU.

De långsiktiga målen för havs- och vattenmiljön anges i både 
nationella och regionala instrument och EU-instrument, men är i stort 
sett sammanfallande:

	
 ▪	
 Att inom en generation skapa förutsättningar för att uppnå 
relevanta nationella miljökvalitetsmål, i första hand Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, 
Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag,

	
 ▪	
 Att senast år 2015 uppnå god vattenstatus i sjöar, vattendrag, 
grundvatten och kustvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
(införlivad i svensk rätt genom bl.a. 
vattenförvaltningsförordningen),

	
 ▪	
 Att senast 2020 uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i den 
marina miljön enligt EU:s havsmiljödirektiv (införlivad i 
svensk rätt genom havsmiljöförordningen),
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 ▪	
 Att senast 2021 uppnå eller upprätthålla god miljöstatus enligt 
Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP).

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra 
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Myndigheten 
arbetar med frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande 
av sjöar, vattendrag och hav.

	
 ▪	
 Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Miljömålen för hav och vatten
Många av de svenska miljökvalitetsmålen berör hav och vatten, 
däribland "Hav i balans samt levande kust och skärgård", 
"Grundvatten av god kvalitet", "Ingen övergödning", "Giftfri miljö" 
och "Levande sjöar och vattendrag".

	
 ▪	
 Om miljömålen för hav och vatten på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats

EU:s ramdirektiv för vatten
Grunden för den svenska vattenförvaltningen utgörs av ett ramverk för 
att skydda och förbättra alla vatten inom EU, det så kallade 
ramdirektivet för vatten. Direktivet omfattar såväl grundvatten som 
ytvatten - det vill säga sjöar, vattendrag och kustvatten och rör hela 
vattenmiljön och ekosystemen i våra vattendrag. Huvudsyftet är att 
förebygga föroreningar och uppnå och bibehålla en minsta godtagbar 
vattenkvalitet för ytvatten och grundvatten till år 2015. En rad olika 
svenska myndigheter arbetar med genomförandet av kraven i 
direktivet.

	
 ▪	
 Om ramdirektivet för vatten på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats

EU:s havsmiljödirektiv
Arbetet med EU:s havsmiljödirektiv har gått in en aktiv 
genomförandefas. Målet för havsmiljödirektivet är god miljöstatus för 
EU:s hav och deras ekosystem till 2020.

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för 
havsmiljödirektivets genomförande i Sverige. Till exempel ska 
åtgärdsprogram för att kunna uppnå god miljöstatus för de svenska 
haven finnas på plats år 2015. Samverkan med de regionala 
havskonventionerna är mycket viktigt i detta arbete.

	
 ▪	
 Om havsmiljödirektivet på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Relaterat
	
 	
 Mer om regeringens arbete med en maritim strategi
	
 	
 EU:s strategi för Östersjöregionen

Externa länkar
	
 	
 Havs- och vattenmyndigheten
	
 	
 Naturvårdsverkets information om vatten
	
 	
 Om badvatten på Badplatsens webbplats
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Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

	
 	
 Har inte undermenyer
Rio+20 - FN:s konferens om hållbar utveckling

	
 	
 Har inte undermenyer
Stockholm+40

	
 	
 Har inte undermenyer
Hållbar konsumtion och produktion

	
 	
 Har inte undermenyer
EU:s arbete för hållbar utveckling

	
 	
 Har inte undermenyer
Historik och bakgrund

Hållbar utveckling

För att nå framsteg för en hållbar utveckling krävs ett brett engage-
mang av många olika aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, 
företagare, forskare, innovatörer, ungdomar och civila samhällets 
organisationer.

En utgångspunkt i regeringens arbete med hållbar utveckling är indivi-
dens rättigheter och behov. Medborgare och organisationer måste 
kunna kräva av sina regeringar att de för en långsiktigt hållbar politik. 
Demokrati och institutionella ramverk, mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet ses därför som förutsättningar för hållbar utveckling.

Arbetet med hållbar utveckling
Under 2012 var om hållbar utveckling extra aktuellt både nationellt 
och internationellt. Den svenska regeringen stod i april värd för den 
internationella konferensen "Stockholm+40" till minne av FN:s första 

globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Syftet 
med Stockholm+40 var att samla aktörer från det internationella 
samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar. 
Resultaten från Stockholm+40 togs vidare som inspel till Rio+20, 
FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, som hölls i juni 
2012. (Mer information om Stockholm+40 och Rio+20 finns till 
vänster i menyraden.)

Regeringen prioriterar följande frågor i arbetet för hållbar utveckling, 
nationellt och globalt:

	
 ▪	
 Hållbar urbanisering - hållbara städer.
	
 ▪	
 Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten.
	
 ▪	
 Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster.
	
 ▪	
 Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart 

jordbruk, skog och fiske samt handel.
	
 ▪	
 Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål.

Vändpunkt för att hantera utmaningar
Vi upplever idag flera globala kriser: den finansiella och ekonomiska 
krisen, det snabbt förändrade klimatet och den accelererande förlusten 
av biologisk mångfald och obalanser i världens ekosystem. Kris 
betyder egentligen tidpunkt för beslut, vändpunkt eller avgörande 
ögonblick. Den vändpunkt vi står inför innebär en unik möjlighet att 
hantera dessa ekonomiska och miljömässiga utmaningar 
sammanhållet.

Framsteg för hållbar utveckling kräver ett brett engagemang av många 
olika aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, företagare, forskare, 
innovatörer, ungdomar och civila samhällets organisationer.
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Den gröna ekonomins potential
Den starka tillväxt som miljöteknikbranschen redan har haft under de 
senaste åren visar på den gröna ekonomins potential. Att EU ställer om 
till en eko-effektiv ekonomi före resten av världen kan ge oss i Europa 
betydande konkurrensfördelar. Den globala efterfrågan på naturresur-
ser och dess påverkan på miljön kommer fortsätta med nuvarande 
globala tillväxtmönster. Detta leder sannolikt till ökade marknadspriser 
på råvaror, ett ökat behov av lösningar för effektivare användning av 
energi- och naturresurser samt generellt ökad efterfrågan på god 
miljöprestanda inom alla näringar.

Behov av nya produkter
Behovet av nya produkter, tjänster och systemlösningar som bidrar till 
att lösa dessa globala utmaningar är därför en exceptionell möjlighet 
för stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. Förnybar energi, 
miljöteknik, energieffektivisering, samhällsplanering och byggande, 
hållbara transporter och fordon, turism och jordbruk är några exempel 
på områden där omställningen behövs. Små- och medelstora företag 
har en viktig roll i omställningen och för att skapa nya jobb.

Begreppet hållbar utveckling
Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, 
är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling 
- den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och 
ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i 
Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en 
överordnad princip för FN:s arbete.

Ansvarigt departement
Miljödepartementet
Utrikesdepartementet

Relaterat
	
 	
 Skr 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling 

av svensk strategi för hållbar utveckling
	
 	
 Konferensrapport: Stockholm+40 - Partnership Forum for 

Sustainable Development (på engelska)

Ladda ner
	
 	
 Slutdokument från FN-mötet 2012 Rio+20: The Future We 

Want (pdf 478 kB)

Uppdaterad 15 september 2014
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Kemikalier

Kemikalier

	
 	
 Nationell kemikaliepolitik
	
 	
 Kemikaliepolitik inom EU
	
 	
 Internationell kemikaliepolitik
	
 	
 Remisser

Kemikalier
Sveriges regering arbetar aktivt för att stärka och utöka den nuvarande 
kemikalieregleringen, såväl nationellt som internationellt. Regeringen 
arbetar också för att minska användningen och spridningen av farliga 
ämnen i varor. Särskilt fokus riktas mot att barn kommer i kontakt med 
farliga ämnen.

Kemikalier är en viktig och nödvändig del av våra liv och bidrar till 
livsmedelsproduktionen, klädesproduktionen och tillverkningen av 
nästan alla varor i vår vardag. Kemikalieindustrin är en av de mest 
globaliserade av alla industrier och en starkt bidragande faktor till eko-
nomisk tillväxt. Användningen av kemikalier är en viktig del i sam-
hället och behövs ofta för att få önskad funktion i en mängd produkter 
och tjänster.

Felaktig hantering av kemikalier kan dock leda till allvarliga och dyr-
bara skador på hälsa och miljö. Kunskap om kemiska ämnens hälso- 
och miljöfarliga egenskaper är en förutsättning för en säker hantering 
vid tillverkning, användning, återvinning och i avfallsledet. Dålig 
kemikaliekontroll och felaktigt användande av farliga kemikalier 
riskerar att leda till stora samhälleliga kostnader för att korrigera för 
skador på människors hälsa och miljön.

Nationell kemikaliepolitik

Riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. Att 
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är en av de viktigaste, mest 
omfattande och utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken.
I november 2013 presenterade regeringen proposition 2013/14:39 På 
väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken. 
Propositionen utgör en strategi för hur miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
ska nås.

Regelverket för kemikalier är i stort sett totalharmoniserat inom EU 
och mycket av Sveriges arbete på området är därför inriktat på att 
driva frågorna inom EU och internationellt.

	
 ▪	
 Om propositionen På väg mot en giftfri vardag - plattform för 
kemikaliepolitiken

Reglering av kemikalier på EU-nivå
Sverige arbetar inom EU för att ytterligare utveckla lagstiftningen 
inom området. De grundläggande regelverken inom EU är kemikalie-
förordningen Reach och CLP-förordningen om klassificering, märk-
ning och förpackning av ämnen och blandningar. Utöver dessa finns 
bland annat regler för användning av växtskyddsmedel och biocider 
samt produktspecifika direktiv som exempelvis RoHS-direktivet om 
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt lek-
saksdirektivet. Dessa rättsakter ställer bland annat upp kunskaps- och 
märkningskrav för kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till 
EU eller mekanismer för att utvärdera ämnens risker samt för att sätta 
upp tillståndskrav eller begränsningar för användningen.

Globalt arbete
Världssamfundet har enats om ett globalt mål om en säker kemikalie-
hantering till år 2020. Inom ramen för detta driver den svenska rege-
ringen kemikaliefrågorna internationellt för att ytterligare stärka regel-
utvecklingen inom kemikalieområdet. Regeringen lanserade bland 
annat 2012 ett initiativ om "8 år - 8 steg - På väg mot en hållbar han-
tering av kemikalier till 2020" i syfte att öka förutsättningarna att nå 
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2020-målet. Sverige har vidare exempelvis bidragit aktivt till att nå ett 
ambitiöst globalt bindande instrument för kvicksilver, vilket världens 
länder enades om i januari 2013.

Sverige har de senaste åren utökat sitt stöd till utvecklingsländer och 
Sverige kan på så vis bidra till uppbyggnad av kunskap och en myn-
dighetsstruktur som leder till att länderna kan tillämpa överens-
kommelserna och utveckla en ändamålsenlig kemikaliekontroll.

Genom den globala kemikaliestrategin (SAICM) och inom den euro-
peiska kemikalielagstiftningen verkar regeringen bland annat för att 
minska användningen och spridningen av farliga ämnen i varor. I det 
globala kemikaliearbetet är ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd till 
utvecklingsländerna en viktig byggsten.

Miljömålet Giftfri miljö
Enligt miljömålet Giftfri miljö ska förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Målet är också att halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och att deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekom-
mande ämnen ska också vara nära bakgrundsnivåerna. Grunden i 
arbetet för Giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa 
eller i miljön av kemiska ämnen, produkter och varor. 

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Ladda ner
	
 	
 Regeringsbeslut: Etappmål för farliga ämnen (pdf 237 kB)

Externa länkar
	
 	
 Kemikalieinspektionens webbplats
	
 	
 Om miljömålet Giftfri miljö på Miljömål.se

Uppdaterad 3 februari 2014

Klimat

Klimat

	
 	
 Luft
	
 	
 Nationellt klimatarbete
	
 	
 EU:s klimatarbete
	
 	
 Internationellt klimatarbete
	
 	
 Klimatforskning
	
 	
 Remisser

Klimat
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den 
högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och 
främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen 
klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.

Arbetet med klimatfrågorna
Den Svenska klimatpolitiken har under senare år utvecklats mot en 
starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete. 
Sverige visar ledarskap både nationellt och internationellt och arbetar 
aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimatpåverkan och 
snabbt fasa ut beroendet av fossil energi.

Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:

	
 ▪	
 att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
	
 ▪	
 att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 

procent jämfört med år 1990
	
 ▪	
 att energieffektiviteten ökas med 20 procent
Det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar 
regleras framför allt genom FN:s ramkonvention om 
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klimatförändringar (United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC) och det tillhörande Kyotoprotokollet.

Den svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de bedömningar 
som görs av forskarna inom IPCC (The Intergovernmental Panel on 
Climate Change), FN:s vetenskapliga klimatpanel. Klimatpanelen 
består av flera tusen forskare från olika länder inom olika discipliner 
och analyserna görs utifrån ett omfattande kunskapsunderlag.

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås.

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Externa länkar
	
 	
 Om klimatförändringar på Naturvårdsverkets webbplats
	
 	
 Om klimatförändringar SMHI:s webbplats
	
 	
 Om miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan på 

Miljömål.se
	
 	
 SMHI och FN:s klimatpanel IPCC

Uppdaterad 11 april 2014

Kretslopp och avfall

Kretslopp och avfall

	
 	
 Har inte undermenyer
Återvinning av förpackningsavfall och returpapper

	
 	
 Har inte undermenyer
Frågor och svar förpackningsavfall och returpapper

	
 	
 Har inte undermenyer
Återvinning av elavfall

	
 	
 Har inte undermenyer
Återanvändning och återvinning av textilier

	
 	
 Remisser

Kretslopp och avfall

Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16 
miljökvalitetsmål. Den 28 augusti presenterade regeringen en rad 
beslut på avfallsområdet för att återanvändningen och återvinningen av 
material ska öka.

Regeringens paket för hållbara kretslopp 2014
Den 28 augusti 2014 fattade regeringen en rad beslut på avfallsområ-
det. Syftet är att förenkla för konsumenter att sortera ut sitt avfall. 
Besluten rör flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall 
samt textilier.

	
 ▪	
 Beslut om återvinning av elavfall
	
 ▪	
 Beslut om återanvändning och återvinning av textilier
	
 ▪	
 Beslut om insamling och återvinning av förpackningsavfall och 

returpapper
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Avfall är både en resurs och ett miljöproblem
Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. En 
viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god 
avfallshantering. Hanteringen är dessutom en nödvändig infrastruktur 
som måste fungera i samhället. Producentansvar och nya styrmedel har 
under senare år införts samtidigt som engagemanget hos olika aktörer 
har ökat kraftigt. Det ställer stora krav på system som är trovärdiga 
och lättillgängliga för såväl producenter som konsumenter.

En sund konkurrens och tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna på 
avfallsmarknaden är viktiga förutsättningar för att förebygga 
produkters negativa påverkan på miljö och människors hälsa. Avfall 
kan också vara både en resurs och ett miljöproblem. Regeringen 
strävar efter att uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp som ett led 
i arbetet med en giftfri vardag.

Nytt uppdrag om hantering av övergivna bilar i naturen
Regeringen gav den 28 augusti 2014 Naturvårdsverket i uppdrag att se 
över hur ett ersättningsystem kan utformas för omhändertagande av 
uttjänta fordon. Regeringen vill få förslag på hur ett ersättningssystem 
för omhändertagande av uttjänta fordon skulle kunna utformas så att 
det inte belastar kommuner och staten finansiellt. Uppdraget ska 
redovisas i november 2015. 

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag om omhändertagande av övergivna uttjänsta 
fordon samt flyttning av fordon i vissa fall

Uppdrag om hållbar återvinning av fosfor
Regeringen beslutade 2012 om ett uppdrag till Naturvårdsverket om 
hållbar återföring av fosfor. Verket fick i uppdrag att kartlägga 
fosforresurser i samhället med potential för återföring, föreslå ett 

investeringsstöd för ny teknik, utarbeta kriterier för spridning av slam/
röt- och kompostrester m.m. till olika markområden (åkermark, 
skogsmark och övrig mark) i syfte att återföra fosfor, samt föreslå ett 
etappmål om återföring av fosfor. Verket redovisade uppdraget i 
september 2013 och rapporten har under våren 2014 varit ute på 
remiss. Svaren från remissrundan behandlas nu i Regeringskansliet.

Regeringen gav den 31 oktober 2013 ett kompletterande uppdrag till 
Naturvårdsverket angående investeringsstöd för hållbar återföring av 
fosfor. Uppdraget redovisades i december 2013.

	
 ▪	
 Uppdrag om hållbar återföring av fosfor
	
 ▪	
 Naturvårdsverkets utredning: Ett steg på vägen mot en hållbar 

återföring av fosfor
	
 ▪	
 Naturvårdsverkets redovisning: Förslag till finansiering av 

investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Dialog om bättre insamling av lågenergilampor
200 000 lågenergilampor innehållande kvicksilver slängs varje år 
felaktigt i glasåtervinningen. Miljöminister Lena Ek har därför tagit 
initiativ till en dialog kring hur insamlingen kan förbättras. Under de 
senaste åren har hon träffat representanter för elektronikavfall- och 
återvinningsbranschen samt berörda myndigheter årligen för att 
diskutera hur arbetet kan gå framåt.

	
 ▪	
 Blogginlägg: Felaktig återvinning av lågenergilampor är farligt 
för både människa och natur

Utredning om resurseffektiv avfallshantering
Avfallsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2011 för att göra en 
allmän översyn av avfallsområdet. Utredningen har överlämnat 
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slutbetänkandet, "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv 
avfallshantering", SOU 2012:56 till regeringen. Den särskilde 
utredaren föreslår bland annat att ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt 
som kraven på producenternas helhetsansvar för 
förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.

	
 ▪	
 Mot ett hållbart samhälle - resurseffektiv avfallshantering, 
SOU 2012:46

	
 ▪	
 Redovisning av uppdraget (på Naturvårdsverkets webbplats)

Ansvaret för avfall från hushåll
Ansvaret för avfall från hushåll är uppdelat på olika aktörer. 
Producenterna ansvarar för att samla in och återvinna t ex 
förpackningar och tidningar. Kommunerna ska hantera det avfall där 
producentansvar inte införts. Producentansvaret ses som en 
grundläggande faktor för att Sverige har en relativt sett hög grad av 
återvinning.

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Externa länkar
	
 	
 Om kretslopp och avfall på Naturvårdsverkets webbplats
	
 	
 Miljömålsportalen

Uppdaterad 22 oktober 2014

Miljöforskning och miljöövervakning

Miljöforskning och miljöövervakning

	
 	
 Har inte undermenyer
Miljöforskning

Miljöforskning och miljöövervakning

Miljöforskningen är central för den svenska miljöpolitiken och 
miljöövervakningen ger underlag för analys av både nationell och 
internationell miljöpåverkan.

Miljöforskningen är en viktig drivkraft för miljöpolitiken både natio-
nellt och internationellt. Sveriges ställning som forskningsnation ska 
dessutom stärkas, för att på så sätt stärka den svenska konkurrens-
kraften och kunskapsförsörjningen.

	
 ▪	
 Mer om miljöforskningen

Regeringen föreslår utökad miljöövervakning
Regeringens ambition är att ta krafttag i arbetet med att öka takten 
med att nå miljökvalitetsmålen. Det krävs stora satsningar för att det 
ska vara möjligt att nå de havs- och vattenrelaterade målen. Miljö-
övervakning är en grundläggande del av havs- och vattenarbetet. Med 
bättre övervakning av tillståndet i miljön ökar möjligheten att i tid 
upptäcka risker för hälsa och miljö. Sammantaget föreslår regeringen 
ökade satsningar på 75 miljoner kronor år 2015 och 50 miljoner kronor 
år 2016 och framåt på utökad och förbättrad miljöövervakning, 
framförallt havs- och vattenrelaterad miljöövervakning.
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Mer om miljöövervakningen
Miljöövervakningen går hand i hand med miljöforskningen. Den 
svenska miljöövervakningen ska beskriva tillståndet i miljön, bedöma 
hotbilder, lämna underlag för åtgärder och följa upp beslutade åtgär-
der. Miljöövervakningen ska också ge underlag för analys av miljö-
påverkan från nationella och internationella utsläppskällor.

Miljöövervakningen ska vara anpassad till lagstiftning om miljökvali-
tetsnormer och inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvali-
tetsmålen. En sammanhållen miljöövervakning är viktig eftersom 
systemet är komplext med många aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå. Samordning är nödvändig för att miljöövervakningen ska 
fungera som ett heltäckande system och för att ge en väl samman-
hållen bild av miljösituationen.

Naturvårdsverket ansvarar för samordning av miljöövervakningen i 
Sverige och finansierar ett nationellt miljöövervakningsprogram.

	
 ▪	
 Mer om miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats

Ansvarigt departement
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Om regeringens arbete med miljöteknik

Externa länkar
	
 	
 Mer om miljökvalitetsmålen på miljömål.se

Uppdaterad 23 oktober 2014

Miljölagstiftning

Miljölagstiftning

	
 	
 Har inte undermenyer
Miljölagstiftning

	
 	
 Miljöbalken
	
 	
 Århuskonventionen
	
 	
 Regeländringar
	
 	
 Remisser

Miljölagstiftning

I Sverige utgörs miljölagstiftningen framför allt av miljöbalken som 
sedan 1999 är den ramlag som syftar till att främja hållbar utveckling. 
Att miljöbalken är en ramlag innebär att de flesta reglerna inte är 
exakta och att det inte i detalj anges hur olika avvägningar enligt 
balkens bestämmelser ska göras.

Liksom EU:s alla andra medlemsstater lyder Sverige under EU-rätten 
vilket innebär att vi måste se till att den svenska lagstiftningen lever 
upp till EU-rättens krav. Sverige är också anslutet till ett 40-tal inter-
nationella miljökonventioner för att skydda miljön och hushålla med 
våra naturresurser. Århuskonventionen är särskilt viktig när det gäller 
allmänhetens rättigheter, till exempel när det gäller att få tillgång till 
miljöinformation från myndigheter och att påverka miljöbeslut.

Miljömålen har en stark koppling till den svenska miljölagstiftningen. 
För att säkerställa miljöbalkens syfte genomför de operativa myndig-
heterna, såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och 
vattenmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten, de tillsynsinsatser 
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som behövs. Miljömålen konkretiserar tillsynsarbetet och därför är det 
viktigt att planera tillsynen med miljömålen som grund.

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Relaterat
	
 	
 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar
	
 	
 SÖ 2005:28 Århus-konventionen

Externa länkar
	
 	
 Läs mer om miljölagstiftning på Naturvårdsverkets webbplats
	
 	
 Regeringskansliets rättsdatabaser
	
 	
 Webbplatsen lagrummet

Uppdaterad 18 februari 2013

Miljösamarbete i internationella organisationer

Miljösamarbete i internationella organisationer

	
 	
 OECD-granskning av svensk miljöpolitik

Miljösamarbete i internationella organisationer
Sverige spelar en aktiv roll i det internationella samarbetet för miljö 
och hållbar utveckling. Vi har som land anslutit oss till ett stort antal 
internationella konventioner, protokoll och andra överenskommelser 
till skydd för miljön och deltar i samarbeten inom EU, i vårt närom-
råde och globalt.

Det internationella miljösamarbetet ökar i betydelse och omfattning. 
Med insikten att många miljöfrågor endast kan lösas genom samver-
kan mellan länder, har miljöpolitiken blivit alltmer internationell. På 
den här sidan presenteras viktiga samarbetsorgan för regeringens 
internationella miljöarbete.

Arktiska rådet
Arktiska rådet bildades 1996 och består av Sverige, Danmark (Grön-
land och Färöarna), Finland, Island, Norge, Ryssland, Kanada och 
USA, samt representanter för sex ursprungsfolk i Arktis. Samarbetet 
om miljöfrågor omfattar bland annat beslut om policyrekommenda-
tioner och stöd till forskning. Flera av miljöfrågorna som hanteras i 
Arktiska rådet har kopplingar till andra internationella miljöfrågor som 
ligger inom miljöministrarnas ansvarsområden. Sveriges senaste 
ordförandeskap var 2011-2013. Sverige representeras av utrikes-
ministern.

	
 ▪	
 Arktiska rådets webbplats
	
 ▪	
 Om Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet
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Barentsrådet
Samarbetet i Barentsregionen mellan Danmark, Finland, Island, 
Norge, Ryssland, Sverige och EU-kommissionen inleddes 1993. I sam-
arbetet ingår även regionens landshövdingar, guvernörer och represen-
tanter för regionens urfolk. Barentsrådets miljöarbetsgrupp arbetar 
med att ge stöd till att lösa regionens miljöproblem och stärka en lång-
siktig ekonomisk utveckling. Miljöarbetsgruppen har fyra utskott: 
Renare produktion och hållbar konsumtion, Naturskydd, Vattensam-
arbete samt utskottet som jobbar med så kallade "hot spots" - för-
orenade områden. Vid sitt senaste ministermöte, i december 2013, 
kunde ministrarna stryka tre så kallade hot spots från listan över för-
orenade platser.

	
 ▪	
 Barentsrådets webbplats
	
 ▪	
 Blogginlägg från ministermötet i december 2013

EU
EU är den enda internationella organisation som har befogenhet att 
anta omfattande miljöregler som är bindande för medlemsländerna. En 
stor del av Sveriges globala arbete grundas dessutom i en gemensam 
EU-politik. Inom EU värnar EU-kommissionen om EU:s gemensam-
ma intressen och föreslår nya lagar. Ministerrådet företräder de enskil-
da medlemsstaterna och består av EU:s 27 medlemsländers ministrar. 
Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs direkt i 
allmänna val vart femte år.

Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar tillsammans om de 
lagförslag som EU-kommissionen föreslår. EU:s 27 medlemsländer 
turas om att leda arbetet i ministerrådet ett halvår i taget. På 
miljöområdet leds arbetet av EU:s 27 miljöministrar (Miljörådet). 
Arbetet sker på tre nivåer: med tjänstemän i arbetsgrupper, med 
ambassadörer i Coreper samt med medlemsländernas miljöministrar 
som sammanträder i Miljörådet i regel två gånger per halvår. 
Ministerrådet deltar i internationella förhandlingar och ingår även 

internationella avtal för EU:s räkning, såsom Kyotoprotokollet; FN:s 
internationella klimatavtal.

	
 ▪	
 Europeiska rådets webbplats
	
 ▪	
 Om regeringens arbete i rådet för miljö

Globala miljöfonden
Globala miljöfonden, GEF, är idag den största globala fonden för miljö 
och utveckling. GEF bildades 1991 för att erbjuda finansiering för de 
nya konventioner som skapades till följd av Riomötet; klimat-, öken-, 
biologisk mångfalds- och Stockholmskonventionen (kemikalier). GEF 
bidrar till en hållbar utveckling, till en lokalt och globalt bättre miljö 
samt till u-ländernas möjligheter att genomföra sina åtaganden under 
miljökonventionerna. Fonden är unik i sitt slag och relevant för 
milleniemålet om en miljömässigt hållbar utveckling (MDG7) liksom 
för PGUs miljömål. Världsbanken är förvaltare av fonden och GEF:s 
sekretariat är formellt en del av Världsbanken.

	
 ▪	
 Globala miljöfondens webbplats

Helsingforskommissionen
Inom Helsingforskommissionen, Helcom, arbetar Östersjöländerna för 
att förbättra Östersjöns miljö. Målet med arbetet är att Östersjön ska ha 
god ekologisk status år 2021. 2007 kom länderna överens om en 
aktionsplan för Östersjön: the Baltic Sea Action Plan, BSAP.

Idag är åtta av nio Östersjöländer även medlemsländer i EU. Därför 
har EU:s vatten- och havspolitik stor betydelse för Östersjöns miljö. 
Arbetet inom EU samordnas med miljösamarbetet i Östersjöregionen.

	
 ▪	
 Helsingforskommissionens webbplats

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas 
samarbetsorgan. Ministerrådet består egentligen av flera ministerråd 
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med ett ordförandeskap som roterar årsvis mellan de fem nordiska 
länderna. Sverige var senast ordförande under 2013. Miljöministrarna 
träffas två gånger per år för att behandla gemensamma frågor varav 
höstmötet äger rum i samband med Nordiska rådets session.

Miljösamarbetet i Norden har som målsättning att den högsta 
tillämpade ambitionsnivån inom Norden ska vara riktmärke för både 
det nationella och det vidare internationella miljöarbetet. Nordiska 
ministerrådet har som en del i detta arbete utarbetat ett 
miljöhandlingsprogram och en strategi för en hållbar utveckling i 
Norden och närområdena.

	
 ▪	
 Nordiska ministerrådets webbplats

OECD
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är 
ett samarbete mellan för närvarande 34 medlemsländer. OECD:s 
miljökommitté (Environmental Policy Committee, EPOC) och 
OECD:s miljödirektorat arbetar med att ge länderna en analytisk bas 
för att utveckla en effektiv miljöpolitik.

Miljödirektoratet genomför också granskningar av länders miljöpolitik 
och samlar data och forskningsresultat. Utifrån prognoser över 
framtida utveckling ger man rekommendationer om effektiva 
miljöpolitiska verktyg. En särskild styrka för OECD:s miljöarbete är 
det arbete som kopplar samman olika politikområden, till exempel 
miljö-handel, miljö-ekonomi och miljö- och utvecklingspolitik. 
Miljödepartementet deltar genom Naturvårdsverket i arbetet i OECD:s 
miljödirektorat.

	
 ▪	
 OECD:s webbplats
	
 ▪	
 Regeringens arbete i OECD
	
 ▪	
 Naturvårdsverkets arbete i OECD:s miljökommitté

Osparkommissionen
Samarbetet bygger på Osparkonventionen vars formella namn är 
Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. 
Konventionen hanterar frågor om övergödning, farliga ämnen, 
radioaktiva ämnen, offshoreverksamhet i olje- och gasindustrin, marin 
biologisk mångfald, samt övervakning och bedömning av tillståndet i 
den marina miljön. I samarbetet kring Ospar-konventionen ingår de 
nordiska länderna, EU-kommissionen och Belgien, Frankrike, 
Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, 
Schweiz och Storbritannien. Sekretariatet ligger i London. Vid årliga 
möten i Ospar-kommissionen definierar medlemsländerna 
gemensamma rekommendationer och beslut om miljöregler och 
åtgärder för att förbättra miljön i Nordostatlanten och Västerhavet.

	
 ▪	
 Osparkommissionens webbplats

UNEP
FN:s miljöprogram UNEP arbetar bland annat med att främja 
internationellt miljösamarbete, övervaka miljösituationen i världen och 
samordna miljöarbetet inom FN. UNEP arbetar också för att främja 
integrering av miljöhänsyn i utvecklingsarbetet genom att samverka 
med andra multilaterala organisationer. Organet är underordnat FN:s 
generalförsamling och har sitt huvudkontor i Nairobi.

	
 ▪	
 UNEP:s webbplats

Uppdaterad 15 april 2014
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Strålskydd och kärnsäkerhet

Strålskydd och kärnsäkerhet

	
 	
 Har inte undermenyer
Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

	
 	
 Remisser

Strålskydd och kärnsäkerhet
Till Miljödepartementets ansvarsområde hör kärnsäkerhet och skydd 
mot strålning. Departementet ansvarar bland annat för lagstiftningen 
på området.

Säker strålmiljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen 
beslutat om.

Strålskydd och kärnsäkerhet är ett område med stort internationellt 
samarbete. Sverige är mycket aktiv i detta arbete och då främst inom 
EU, FN:organet International Atomic Energy Agency, IAEA, 
Internationella strålskyddskommissionen ICRP samt OECD:s 
kärnenergibyrå, NEA.

Under Miljödepartementet lyder Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 
som har tillsynsansvar för strålskydd och kärnsäkerheten i Sverige. 
SSM finansierar också forskning inom området.

Den som bedriver kärnteknisk verksamhet eller annan verksamhet med 
strålning har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och 
att radioaktivt avfall som uppstår omhändertas på ett säkert sätt. En 
god säkerhet och krisberedskap ska garanteras genom en relevant 
lagstiftning och stark tillsyn av berörda myndigheter.

Utvärdering av den långsiktiga säkerheten vid de svenska 
kärnkraftverken
Våren 2010 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett 
särskilt uppdrag om förstärkning av den långsiktiga säkerheten, bland 
annat kopplat till åldrande reaktorer och långa drifttider. Uppdraget 
redovisades hösten 2012 och visar att säkerheten vid de svenska 
kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att 
kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de 
förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna.

	
 ▪	
 Om en långsiktig säkerhetsutveckling på SSM:s webbplats

Miljömålet Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning.

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Relaterat
	
 	
 Kärnkraft
	
 	
 Prop. 2009/10:172 Kärnkraften - förutsättningar för 

generationsskifte
	
 	
 Prop. 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

Externa länkar
	
 	
 IAEA
	
 	
 NEA
	
 	
 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
	
 	
 Om miljömålet Säker strålmiljö på miljömål.se
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Sveriges miljömål

Sveriges miljömål

	
 	
 Har inte undermenyer
Generationsmålet

	
 	
 Etappmålen
	
 	
 Miljökvalitetsmålen med preciseringar
	
 	
 Har inte undermenyer

Miljömålsforum
	
 	
 Remisser

Sveriges miljömål

Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för 
aktörer i det svenska miljöarbetet. Regeringen och riksdagen har 
förstärkt och utvecklat miljömålssystemet, och ett tydligare fokus har 
lagts på genomförande och åtgärder för att möta dagens 
miljöutmaningar.

Miljömålens struktur
Riksdagen beslutade år 2010 om målstrukturen för det svenska 
miljöarbetet, med ett generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål.

	
 ▪	
 Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken 
och innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta 
förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i 
internationella sammanhang.

	
 ▪	
 Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är 
nödvändiga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet.

	
 ▪	
 Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Till miljökvalitetsmålen finns ett 
antal preciseringar som tydligare definierar vilket miljötillstånd 
som ska uppnås.

	
 ▪	
 Mer om generationsmålet
	
 ▪	
 Mer om etappmålen
	
 ▪	
 Mer om miljökvalitetsmålen med preciseringar
	
 ▪	
 Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare 

miljöarbete
	
 ▪	
 Informationsmaterial: Sveriges miljömålssystem

Vad har gjorts för miljömålen 2010-2014?
I mars 2014 lämnade regeringen skrivelsen "Svenska miljömål visar 
vägen!" till riksdagen. Här ges en samlad redovisning av utvecklingen 
av miljömålssystemet under åren 2010-2014.

	
 ▪	
 Skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen!
	
 ▪	
 Informationsblad: Insatser för att nå miljömålen 2010-2014

Två strategier och en miljömålssamordnare
Två strategier med åtgärder för att nå miljömålen har beslutats: en för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt en för giftfri miljö. 
Dessutom tillsattes en nationell miljömålssamordnare för att stärka 
samverkan med näringslivet.

	
 ▪	
 Regeringens strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster
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 ▪	
 Regeringens strategi för en giftfri miljö
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Regeringen tillsätter nationell 

miljömålssamordnare för näringslivet

Miljömålsberedningen föreslår strategier med etappmål, 
styrmedel och åtgärder
Den parlamentariska miljömålsberedningen (M 2010:04) har i uppgift 
att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder på 
uppdrag av regeringen. Beredningen ska hantera frågor som kräver 
politiska avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och 
kännetecknas av stor osäkerhet.

	
 ▪	
 Miljömålsberedningens webbplats

Naturvårdsverket samordnar uppföljningen av 
miljökvalitetsmålen
Naturvårdsverket har ett samlat ansvar för miljömålsuppföljningen i 
samverkan med övriga berörda myndigheter samt länsstyrelser.

Varje år redovisar Naturvårdsverket en samlad bedömning av 
möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen. 
Bedömningen görs av miljömålsansvariga myndigheter. Minst en gång 
varje mandatperiod redovisar Naturvårdsverket även en fördjupad 
utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.

	
 ▪	
 Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålen på miljömål.se

Regeringen gör varje år en egen uppföljning och bedömning av 
möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Den presenteras i regeringens 
budgetförslag för kommande år, budgetpropositionen, som lämnas till 
riksdagen i september (i oktober/november ett valår). Uppföljningen 

finns under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

	
 ▪	
 Regeringens budgetproposition för kommande år

Miljömålsforum
I Miljömålsforum möts miljöministern och myndighetschefer för 
diskussioner kring arbetet med miljömålen. I Miljömålsforum ingår 
myndighetschefer från myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet 
och en landshövding som representant för den regionala nivån.

	
 ▪	
 Mer om Miljömålsforum

Ansvarigt departement Miljödepartementet

Relaterat
	
 	
 Sveriges klimat- och energimål till år 2020

Externa länkar
	
 	
 Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen

Uppdaterad 4 oktober 2014
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Åsa Romson  

Klimat- och miljöminister, vice statsminister
Miljödepartementet

Åsa Romson
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Ansvarsområden
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Pressmeddelanden
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Tal
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Uttalanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Debattartiklar
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Intervjuer och reportage
	
 	
 Har inte undermenyer

Webbutsändningar
	
 	
 Statssekreterare

Kontakta Åsa Romson
Miljödepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Åsa Romson, via registrator
Mer kontaktinformation
Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos Åsa Romson 
Mobiltelefon 072-241 00 42
e-post till Helena Hellström Gefwert, via registrator

Åsa Romson

 Ansvarsområden

  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är grundläggande för människans 
livsvillkor. Skogarna, kusterna, vattendragen och 
våtmarkerna är alla viktiga förutsättningar för livet och 
en hållbar utveckling.

  Friluftsliv
En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella 
organisationers engagemang är centralt för människors 
möjligheter till friluftsliv. 

  Hav och vatten
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, 
föroreningar, oljeutsläpp, överfiske.

  Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska 
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld 
som är i balans till våra barn och barnbarn.

  Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av 
hälso- och miljöfarliga kemikalier ska minska och för att 
de allra farligaste kemikalierna ska försvinna från 
marknaden.

  Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel 
med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och 
internationellt klimatsamarbete.
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  Kretslopp och avfall
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av 
Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Regler kring 
avfallshantering och avfallsmarknad, en miljöorienterad 
produktpolitik samt samordning av olika myndigheters 
insatser är viktiga beståndsdelar.

  Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss 
kunskaper om tillståndet i miljön, hur miljöproblemen 
ska lösas och om åtgärder resulterar i förbättringar. 

  Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i 
miljöbalken. Syftet med miljöbalken är att främja en 
hållbar utveckling.

  Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöproblemen känner inte nationsgränser. Därför 
arbetar Sverige aktivt med miljösamarbeten inom EU, 
regionalt, globalt och med enskilda länder.

  Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning.

  Sveriges miljömål
Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma 
plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. 

	
 	
 Uppdaterad 23 oktober 2014
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Budgeten
   ▪ Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård 
 (pdf 1,0 MB)

 Innehåller delar som också ingår i området för planering 
	
 av fysiska miljöer. Det som ingår i regeringens miljöpolitik 
	
 är till största delen sådant som bör ingå i planering av 
	
 fysiska miljöer. 
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* Transporter. 
   Politik för en infrastrukturminister.

Näringsdepartementet
Infrastrukturminister
Anna Johansson

Anna Johansson 

Infrastrukturminister Näringsdepartement

Anna Johansson
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Ansvarsområden
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Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Anna Johansson
Infrastrukturminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anna Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Elin Tibell
Pressekreterare hos Anna Johansson 
Telefon 08-405 47 88
Mobiltelefon 072-531 43 49
e-post till Elin Tibell
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Anna Johansson
*
Statsministern förordnar statsrådet Anna Johansson att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, väg-
trafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt 
kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektivtrafik,

upphandling av persontrafik,

överlastavgift,

sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot 
vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, 
skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, 
statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement, kanaler samt anställning och mönstring av 
sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden 
inte hör till något annat departement,

mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfarts-
verket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana, samt järnvägs-, spårvägs- och
tunnelbanetrafik,

vägar och vägtrafik,

vägavgifter,

sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

utredning av olyckor,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,

lagstiftning av civillags natur i transporträttsiiga frågor liksom lagen 
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedeparte-
mentet.



Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Anna Johanssons 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Trafikverket,

Statens väg- och transportforskningsinstitut,

Sjöfartsverket,

Luftfartsverket,

Transportstyrelsen,

Trafikanalys,

Ariandabanan Inirastrueture AB,

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,

Anna Johansson

 Ansvarsområden

 Anna Johansson är infrastrukturminiser och ansvarar för 
 transport- och infrastrukturfrågor.

  Transportpolitik

	
 Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa 
	
 en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
	
 transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet. 
	
 I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt 
	
 transport- och infrastrukturforskning.
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Från näringsdepartementet
Transporter och infrastruktur

Transportpolitik
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De transportpolitiska målen
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Remisser

Ansvarigt statsråd Anna Johansson Infrastrukturminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Transportpolitik
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för allmänhet och näringsliv i hela landet. I området ingår järn-
vägar, vägar, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastruktur-
forskning.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för transportpolitiken 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 49,7 miljarder 
kronor för området transportpolitik. Regeringen föreslår bland annat 
ett förstärkt underhåll av järnvägen och en investering om 500 miljo-
ner kronor årligen till insatser för hållbara transporter i städer under 
perioden 2015-2018.
	
 ▪	
 Budget för transportpolitik
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Näringsdepartementet, 9 oktober 2014
Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk
Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s tran-
sportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastruktur-
minister Anna Johansson representerade Sverige vid rådsmötet.
	
 ▪	
 Artikel: Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk

Alla notiser

Budget för 2015
	
 ▪	
 Budget för transportpolitik
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
	
 ▪	
 Trafikanalys
	
 ▪	
 Trafikverket
	
 ▪	
 Transportstyrelsen
	
 ▪	
 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Affärsverk
	
 ▪	
 LFV - Luftfartsverket
	
 ▪	
 Sjöfartsverket
Företag med statligt ägande
	
 ▪	
 Arlanda Infrastructure AB
	
 ▪	
 AB Svensk Bilprovning
	
 ▪	
 SAS
	
 ▪	
 SJ AB
	
 ▪	
 Svedab
	
 ▪	
 Swedavia AB
TTE-rådet 
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation 
och energi, TTE-rådet.
	
 ▪	
 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet
(Post bör ingå i transporter)
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 ▪ Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 2,2 
MB)

	
    Politiken för informationssamhället ingår dock i området för kultur.
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* Planering av fysiska miljöer.  
   Politik för en plan- och byggminister.

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer 
och näringar  (byggnadsverksamheter)

Mehmet Kaplan 

Bostads- och stadsutvecklingsminister Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan 
Mobiltelefon 070-208 94 43
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Mehmet Kaplan

 Ansvarsområden

 Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan 
 ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor 
 som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om 
 urban utveckling som i dag hanteras av 
 Arbetsmarknadsdepartementet.  

 Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och 
 postkommunikation.

 I nästa kolumn visas ansvarsområden för bostadsfrågor 
	
 od, och det gäller då planeringsperspektivet.  Områdena 
	
 visas också i området för hushåll där det gäller drift av 
	
 bostäder od, dvs användarperspektivet. Områdena visas 
	
 också i området för näringar, där det gäller byggnads-
	
 arbeten och tillverkning av 	
byggprodukter.

	
 Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där 
	
 det gäller användningen av it m m och i området för 
	
 näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.

 

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Mehmet Kaplan
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement.

2. Lagstiftningsärenden



Lagstiftningsärenden som gäller

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

planläggning, markanvändning och bebyggelse,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

färdigställandeskydd.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Boverket,

Lantmäteriet,

Statens Bostadsomvandling AB Sbo,

Swedesurvey Aktiebolag.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra 
förvaltningsärenden som gäller urban utveckling.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i respektive departementschefs ställe föredra ärenden som gäller 
stadsmiljöavtal.

Från socialdepartementet

Boende och byggande

Boende och byggande
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarigt departement
Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområden behöver 
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten 
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland 
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015

Alla notiser

Senaste publikationer
	
 ▪	
 Promemoria, 20 oktober 2014 

Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 
energieffektiviseringar

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 12 september 2014 
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv
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 ▪	
 Departementsserien (Ds), 11 september 2014 
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 10 september 2014 
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens 
bestämmelser om riksintressen

	
 ▪	
 Skrivelse, 10 september 2014 
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i 
avfolkningsorter

	
 ▪	
 Alla publikationer

Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik (pdf 792 kB)

  På området här ingår delar som gäller samhällets 
planeringar av fysiska miljöer.Verksamheter som 

  gäller hushållens verksamheter o d ingår i området

	
 	
 “Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi “ 

 ▪ Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
	
 Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för  
	
 fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader 
	
 och näringar.

 ▪ Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård 
(pdf 1,0 MB)

	
 Översiktlig planering bör ske i detta område. Praktiskt 
	
 naturvårdsarbete ingår i området för landsbygdsverk-
	
 samheter.

	
 Innehåller delar som också ingår i området för 
	
 Miljöpolitik.  Det som ingår i regeringens miljöpolitik är 
	
 till största delen sådant som vanligen ingår i planering av 
	
 fysiska miljöer och som en klimatpolitiker inte har 
	
 kompetens för.
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* Landsbygdspolitik. 
   Politik för en landsbygdsminister.

Näringsdepartementet
Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht

Landsbygdsdepartementet ska läggas ner och lands-
bygdsproblemen läggas in  i näringsdepartementet.  Oklart 
hur det kommer att göras.

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

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

Landsbygdsdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Budget
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 ▪	
 Remisser och remissvar
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Landsbygdsdepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Organisation
	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 	
 Remisser och remissvar
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Ansvarsområden

Landsbygdsdepartementet är en del av Regeringskansliet. 
Departementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågor och därmed ett 
brett verksamhetsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, 
jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, 
samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård 
samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

	
 	
 Bioenergi från jord- och skogsbruket
	
 	
 Djur
	
 	
 Ekologisk produktion och konsumtion

	
 	
 Fiske
	
 	
 Internationellt samarbete

Internationellt samarbete inom de gröna näringarna.
	
 	
 Jakt och viltvård
	
 	
 Jordbruk
	
 	
 Landsbygd
	
 	
 Livsmedel
	
 	
 Naturresurser och miljö
	
 	
 Rennäring
	
 	
 Samer - samepolitik
	
 	
 Skogsbruk
	
 	
 Utbildning och forskning

Inom de gröna näringarna.

Uppdaterad 6 oktober 2014
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Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

Landsbygdsminister Landsbygdsdepartementet

Sven-Erik Bucht

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Kalendarium

	
 	
 Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Sven-Erik Bucht
Landsbygdsdepartementet
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
e-post till Sven-Erik Bucht, via registrator
Mer kontaktinformation
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht 
Telefon 08-405 11 88
Mobiltelefon 072-551 41 16 
e-post till Ingela Nilsson via registrator

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Sven-Erik Bucht
*
Statsministern förordnar statsrådet Sven-Erik Bucht att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

l  Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement, samt samordning av sådana ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,

EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor rörande 
regional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte 
hör till något annat departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana 
ärenden inte hör till något annat departement.
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Från näringsdepartementet
Regional tillväxt

Regional tillväxt
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för regional tillväxt
	
 	
 Har inte undermenyer

Om regional tillväxt
	
 	
 Har inte undermenyer

Nationell strategi
	
 	
 Regionala utvecklingsstrategier
	
 	
 EU:s sammanhållningspolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommersiell service
	
 	
 Har inte undermenyer

Regionala kompetensplattformar
	
 	
 Har inte undermenyer

Jämställd regional tillväxt
	
 	
 Nationellt forum
	
 	
 Har inte undermenyer

Förordningar och lagar
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt

Ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Regional tillväxt
Politiken för regional tillväxt handlar om att hela Sveriges 
utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska 
tas tillvara. Området omfattar regionala utvecklingsstrategier, 
regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s 

regionalfondsprogram. Den nationella strategin för regional tillväxt 
och attraktionskraft lägger fast inriktningen för perioden 2014-2020.

Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, 
Landsbygdsdepartementet, 29 oktober 2014
67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en 
strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges 
medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska 
användas de kommande sju åren.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: 67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i 

hela landet

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för regional tillväxt 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,7 miljarder 
kronor för området regional tillväxt. En modern och aktiv regional 
tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges 
möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, 
såväl i städer som på landsbygden.
	
 ▪	
 Budget för regional tillväxt
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Alla notiser

Budget för 2015
	
 ▪	
 Budget för regional tillväxt
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter och regionala aktörer
	
 ▪	
 Tillväxtanalys
	
 ▪	
 Tillväxtverket
	
 ▪	
 Länsstyrelserna
	

Strukturfondsbloggen 
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Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
	
 Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för  
	
 fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader 
	
 och näringar.

 ▪ Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård 
(pdf 1,0 MB)

	
 Översiktlig planering bör ske i området för fysisk planering 
	
 av miljöer.  Praktiskt naturvårdsarbete ingår i området för 
	
 landsbygdsverksamheter.

 ▪ Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel (pdf 1,5 MB)
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* Bistånd. 
   Politik för en biståndsminister.

Utrikesdepartementet
Biståndsminister
Isabella Lövin

Isabella Lövin

  Har inte undermenyer
CV

  Har inte undermenyer
Pressmeddelande

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Isabella Lövin
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Isabella Lövin, via registrator
Catarina Axelsson
T.f presskontakt hos Isabella Lövin 
Mobiltelefon 070-810 4795
e-post till Catarina Axelsson
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Isabella Lovin
*
Statsministern förordnar statsrådet Isabella Lovin att fr.o.m. denna dag 
i chefen för Utrikesdepartementets ställe föredra följande ärenden.

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global 
utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,

samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,

regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör .ill 
något annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter 
av Världsbankens agerande.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Isabella Lovins 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Svenska institutet i Alexandria,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afiikainstitutet,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet.

Från utrikesdepartementet:

Bistånd och utveckling

Bistånd och utveckling

	
 	
 Har inte undermenyer
En samstämmig politik för utveckling

	
 	
 Överenskommelse med civila samhället på biståndsom
	
 	
 Vad vill Sverige med biståndet?
	
 	
 Post 2015 - Global utveckling
	
 	
 Vart går biståndet?
	
 	
 Har inte undermenyer

Resultaten i biståndet
	
 	
 Biståndet i siffror

Den svenska utvecklingspolitiken
Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben. 
Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om 
att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis 
och hållbar global utveckling.

Utvecklingssamarbetet (biståndet), har målet att skapa förutsättningar 
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Dessa delar 
måste samverka och stötta varandra för att resultat ska uppnås. 
Därutöver finns den särskilda reformpolitiken för Öst- och 
Centraleuropa. 
	
 ▪	
 Politik för global utveckling
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Vad vill Sverige med biståndet?
Att bekämpa fattigdomen är i fokus för det svenska biståndet. En 
prioritering för regeringen är att få fram tydligare resultat i biståndet.
	
 ▪	
 Läs om vad vill Sverige med biståndet?

Vart går det svenska biståndet?
Det svenska biståndet ges främst bilateralt, det vill säga till enskilda 
länder, och multilateralt, till internationella organisationer och 
utvecklingsbanker. Därutöver ges också bistånd till organisationer i det 
civila samhället, både direkt till organisationer i utvecklingsländer och 
via svenska organisationer.
	
 ▪	
 Läs mer om vart det svenska biståndet går.

Resultaten i biståndet
Resultat har sedan många år varit en viktig fråga för svenskt bistånd. 
Det handlar både om att redovisa vilka resultat det svenska biståndet 
har bidragit till, men ockå att lära av vad som fungerar och inte 
fungerar.
	
 ▪	
 Resultat i svenskt bistånd

Global utveckling efter 2015
Samtidigt som ambitionerna höjs för att uppnå de befintliga 
millenniemålen till 2015 pågår nu en process för att ta fram nya, 
globala utvecklingsmål. De nya målen ska länka samman social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling.
	
 ▪	
 Nya utvecklingsmål post 2015

Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd (pdf 716 

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

Socialdepartementet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström

Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister. 
Se området om pengar

Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Se området om Barn- och äldreomsorg. Välfärd. 
Socialtjänst

Socialdepartementet
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets väl-
färd, ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjuk-
vård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades 
rättigheter, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser, 
kommuner och landsting samt trossamfund.

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

Socialdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Remisser att svara på
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Organisation
	
 ▪	
 Utredningar, kommittéer och råd
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
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 ▪	
 Har inte undermenyer
Bolag med statligt ägande

	
 ▪	
 Har inte undermenyer
Stiftelser

	
 ▪	
 Har inte undermenyer
Budget 2015

	
 ▪	
 Har inte undermenyer
EU-samarbete

	
 ▪	
 Har inte undermenyer
Internationellt samarbete

	
 ▪	
 Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister 
 	
 ▪	
 Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och 

idrottsminister
	
 ▪	
 Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister 

Ansvarsområden. Socialdepartementet

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd 
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för barnets rättigheter 2015
Regeringen aviserar i budgeten för 2015 att man vill påbörja arbetet 
med att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en signal om 
vilken betydelse regeringen lägger vid barnets rättigheter.
Budget för barnets rättigheter 2015	


Socialdepartementet, 20 oktober 2014
Barnkonventionen ska göras till lag
-Mänskliga rättigheter, vilka inkluderar barnets rättigheter, är en 
hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme 
för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att 
ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till 
svensk lag, skriver Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister, 
Margot Wallström, utrikesminister och Isabella Lövin, bistånds-
minister i en debattartikel i Svenska Dagbladet 20 oktober.

Debattartikel: Barnkonventionen ska göras till lag
	
 Alla notiser
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Boende och byggande

Boende och byggande
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarigt departement
Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområdenbehöver 
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten 
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland 
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015

Alla notiser

Senaste publikationer
	
 ▪	
 Promemoria, 20 oktober 2014 

Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 
energieffektiviseringar

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 12 september 2014 
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv

	
 ▪	
 Departementsserien (Ds), 11 september 2014 
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 10 september 2014 
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens 
bestämmelser om riksintressen

	
 ▪	
 Skrivelse, 10 september 2014 
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i 
avfolkningsorter

	
 ▪	
 Alla publikationer
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Folkhälsa

Folkhälsa
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för folkhälsa 2015
Regeringen vill skapa förutsättningar för en god och mer jämlik hälso-
utveckling för hela befolkningen. I budgetpropositionen för 2015 före-
slås åtgärder för att minska de växande hälsoskillnaderna.
	
 ▪	
 Budget för folkhälsa 2015

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot ebola
I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig 
sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg 
men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.
	
 ▪	
 Artikel: Regeringsbeslut möjliggör flera skyddsåtgärder mot 

ebola
	
 ▪	
 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet

Socialdepartementet, 12 oktober 2014
Ökad samverkan kring svenska hjälpinsatser i Västafrika
Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjuk-
vårdspersonal att delta i hjälpinsatser när det gäller ebola i Västafrika. 
En nyckel i arbetet är samverkan, inte minst mellan svenska staten och 

landstingen.  - Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi 
nu har en nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste 
veckan har vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister 
Gabriel Wikström. 
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Ökad samverkan för att underlätta för hälso- 

och sjukvårdspersonal att delta i bekämpning av Ebolautbrottet
	
 ▪	
 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet

Alla notiser
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Funktionshinder

Funktionshinder
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för funktionshinder 2015
Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel 
över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. 
Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
	
 ▪	
 Budget för funktionshinder 2015

FN-konventionen om rättigheter för personer med
 funktionsnedsättning.

Alla notiser

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015
I budgetpropositionen föreslår regeringen en tredje reserverad månad 
för vardera föräldern inom föräldrapenningen, höjd föräldrapenning på 
grundnivå och höjt underhållsstöd.
	
 ▪	
 Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015

Alla notiser

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal
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Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
	
 	
 Insatser
	
 	
 Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 7 november 2014
Arbetet för att minska fördomar om psykisk ohälsa fortsätter
Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan 
med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksom-
fattande program för att förändra individers och samhällets attityder 
till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell 
kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och 
brukarorganisationer. 
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Fortsatt arbete för att minska fördomar om 

psykisk ohälsa

Socialdepartementet, 6 november 2014
Vårdvalet kan bli frivilligt
Regeringen vill ändra lagen så att landstingen inte längre är skyldiga 
att ha ett vårdvalssystem inom primärvården. I propositionen som har 
lämnats till riksdagen står att landstingen får fortsätta att ha vårdvals-
system enligt lagen om valfrihetssystem(2008:962) om de vill det. 
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. 

	
 ▪	
 Prop. 2014/15: 15 Upphävandet av kravet på vårdvalssystem i 
primärvården

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för hälso- och sjukvård 2015
I budgetpropositionen 2015 för föreslår regeringen åtgärder för en mer 
jämlik vård där alla ska erbjudas vård av god kvalitet utifrån sina 
behov och på lika villkor.
	
 ▪	
 Budget för hälso- och sjukvård 2015

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot ebola
I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig 
sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg 
men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.
	
 ▪	
 Artikel: Regeringsbeslut möjliggör flera skyddsåtgärder mot 

ebola
	
 ▪	
 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet

Socialdepartementet, 12 oktober 2014
Ökad samverkan kring svenska hjälpinsatser i Västafrika
Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjuk-
vårdspersonal att delta i hjälpinsatser när det gäller ebola i Västafrika. 
En nyckel i arbetet är samverkan, inte minst mellan svenska staten och 
landstingen. 

- Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi nu har en 
nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste veckan har 
vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel 
Wikström. 
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Ökad samverkan för att underlätta för hälso- 

och sjukvårdspersonal att delta i bekämpning av Ebolautbrottet
	
 ▪	
 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet

Alla notiser
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Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Regeringskansliet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning 
av regeringsskiftet.

Upprättelse för övergrepp eller försummelse i samhällsvården av 
barn och unga

Alla notiser

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi  Civilminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för offentlig upphandling 2015
I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen bland annat att en ny 
myndighet för upphandlingsstöd bildas och att Färdplanen för offentlig 
upphandling följs upp av en mer omfattande nationell strategi för 
offentlig upphandling.
	
 ▪	
 Budget för offentlig upphandling 2015

Alla notiser
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Pensioner

Pensioner
Så fungerar det
Pensionsgruppens arbete

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för pensioner 2015
Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2015 förbättrat 
bostadstillägg till ålderspensionärer från och med den 1 juli 2015 och 
föreslår att målet för området ändras med ökat fokus på jämställdhet.
	
 ▪	
 Budget för pensioner 2015

Alla notiser

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för sjukförsäkring 2015
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att ersättningen för 
arbetslösa sjukskrivna höjs, lika så den inkomstrelaterade ersättning 
till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom införs ett 
skydd mot höga sjuklönekostnader.

Regeringen aviserar också att den bortre tidsgränsen för sjukpenning 
kommer att slopas. Förslaget remitteras under hösten.
	
 ▪	
 Budget för sjukförsäkring 2015

Alla notiser

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Överenskommelser mellan staten och SKL inom 
sjukförsäkringsområdet
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Socialförsäkring

Socialförsäkring
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Detta finns inom ämnesområdet socialförsäkring
Ämnesområdet socialförsäkring består av tre delområden: 
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar, sjukförsäkring samt 
pensioner. 

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur 
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i 
EU . 

Mer information om delområdena finns på de särskilda ingångarna:
	
 ▪	
 Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	
 ▪	
 Sjukförsäkring
	
 ▪	
 Pensioner

Socialtjänst

Socialtjänst
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Detta finns inom ämnesområdet socialtjänst
Ämnesområdet socialtjänst består av tre delområden: individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt 
äldreomsorg. 

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur 
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i 
EU. 

Mer information om delområdena hittar du på de särskilda ingångarna:
	
 ▪	
 Funktionshinder
	
 ▪	
 Individ- och familjeomsorg
	
 ▪	
 Äldreomsorg

http://www.regeringen.se/sb/d/14787
http://www.regeringen.se/sb/d/14787
http://www.regeringen.se/sb/d/14787
http://www.regeringen.se/sb/d/14787
http://www.regeringen.se/sb/d/14794
http://www.regeringen.se/sb/d/14794
http://www.regeringen.se/sb/d/19091
http://www.regeringen.se/sb/d/19091
http://www.regeringen.se/sb/d/1474
http://www.regeringen.se/sb/d/1474
http://www.regeringen.se/sb/d/14841
http://www.regeringen.se/sb/d/14841
http://www.regeringen.se/sb/d/14841
http://www.regeringen.se/sb/d/14841
http://www.regeringen.se/sb/d/14807
http://www.regeringen.se/sb/d/14807
http://www.regeringen.se/sb/d/14812
http://www.regeringen.se/sb/d/14812
http://www.regeringen.se/sb/d/14818
http://www.regeringen.se/sb/d/14818
http://www.regeringen.se/sb/d/14822
http://www.regeringen.se/sb/d/14822
http://www.regeringen.se/sb/d/19137
http://www.regeringen.se/sb/d/19137
http://www.regeringen.se/sb/d/1474
http://www.regeringen.se/sb/d/1474
http://www.regeringen.se/sb/d/14943
http://www.regeringen.se/sb/d/14943
http://www.regeringen.se/sb/d/14943
http://www.regeringen.se/sb/d/14943
http://www.regeringen.se/sb/d/14934
http://www.regeringen.se/sb/d/14934
http://www.regeringen.se/sb/d/14929
http://www.regeringen.se/sb/d/14929


Statlig förvaltning

Statlig förvaltning
	
 	
 Insatser
	
 	
 Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi  Civilminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 27 oktober 2014
Så främjas en kultur som motverkar korruption
-Ibland hör man argumentet att "lite korruption kan vara bra som 
smörjmedel". Men det finns ingen god korruption. Tillåter man 
korruptionen att komma in i myndighetsorganisationen så sprids den 
likt influensa. Därför är all korruption dålig. Punkt slut.
Det sa generalsekreterare Helena Sundén, Institutet mot mutor, när hon 
onsdagen den 22 oktober deltog i Värdegrundsforum "Att motverka 
korruption". 
	
 ▪	
 Så främjas en kultur som motverkar korruption

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för statlig förvaltning 2015
Regeringen anser att Statens servicecenter ska utföra statens 
löneadministration. I budgetpropositionen 2015 aviserar regeringen en 
förordning som ska reglera myndigheternas anslutning till Statens 
servicecenter. Under åren 2015 till 2019 ansluts myndigheterna 
stegvis.
	
 ▪	
 Budget för statlig förvaltning 2015

Alla notiser

Trossamfund

Trossamfund
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokratiminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Regeringskansliet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning 
av regeringsskiftet.

Alla notiser
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Äldreomsorg

Äldreomsorg
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för äldreomsorg 2015
Regeringen föreslår i budgeten för 2015 att satsa på stärkt bemanning 
inom äldreomsorgen. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor 
per år 2015-2018.
	
 ▪	
 Budget för äldreomsorg 2015

Alla notiser

Satsningen de mest sjuka äldre

Gabriel Wikström 

Gabriel Wikström
	
 	
 Har inte undermenyer

Cv
	
 	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 	
 Har inte undermenyer

Pressmeddelanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Tal
	
 	
 Har inte undermenyer

Debattartiklar
	
 	
 Har inte undermenyer

Webbutsändningar
	
 	
 Har inte undermenyer

Statssekreterare

Kontakta Gabriel Wikström
Socialdepartementet
e-post till Gabriel Wikström, via registrator
Mer kontaktinformation
Christian Scharf
Presskontakt hos Gabriel Wikström 
Mobiltelefon 072-215 12 02
e-post till Christian Scharf
Juan-Pablo Roa
Presskontakt hos Gabriel Wikström 
Telefon 08-405 33 72
Mobiltelefon 072-249 47 20
e-post till Juan-Pablo Roa
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Gabriel Wikström

 Ansvarsområden för folkhälso-, sjukvårds- och 
 idrottsministern

 Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel 
 Wikström ansvarar för frågor som rör folkhälsa, hälso- 
 och sjukvård samt idrott.

  Folkhälsa

  Hälso- och sjukvård

  Idrott

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Gabriel Wikström
*
Statsministern förordnar statsrådet Gabriel Wikström att fr.o.m, denna 
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

l. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.

tandvård,

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,

samordning av folkhälsopolitiken,

främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,

alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot 
vissa hälsofarliga varor,

hälsoskydd,

smittskydd,

sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat 
departement,
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förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,

tandvård,

hälso-och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,

apoteksväsendet,

samordning av folkhälsopolitiken,

alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- 
och skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastraff-
lagstiftningen, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälso-
farliga varor,

smittskydd.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Gabriel Wikströms 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Socialstyrelsen,

Inspektionen för vård och omsorg,

Läkemedelsverket,

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

Folkhälsomyndigheten,

Myndigheten för vårdanalys,

Statens beredning för medicinsk utvärdering,

Provinsialläkarstiftelsen,

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on Intemational Drug 
Monitoring,

Alkoholsortimentsnämnden,

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

E-hälsomyndigheten,

Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,

Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Systembolaget Aktiebolag.

* 
Statsministern förordnar statsrådet Gabriel Wikström att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Kulturdepartementets ställe föredra förvaltnings- och  
lagstiftningsärenden som gäller idrott.



Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg (pdf 2,0 MB)

	
 	
 Sociala tjänster od ingår dock i politikområdet för
	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
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* Hushållet. Mat, boende, energi, 
konsumtion, ekonomi.
   Politik för en hem- och konsumentminister och en  energiminister.

Miljödepartementet
Energiminister
Ibrahim Baylan

Finansdepartementet
Finansmarknads- och konsumentminister (tillika 
biträdande finansminister)
Per Bolund
Konsumentproblem kan ingå i omådet för hushåll.

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer 
och näringar  (byggnadsverksamheter)

Ibrahim Baylan

  Har inte undermenyer
Ansvarsområden

  Har inte undermenyer
CV

  Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

  Statssekreterare

Kontakta Ibrahim Baylan

Miljödepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ibrahim Baylan, via registrator
Mer kontaktinformation
Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan 
Mobiltelefon 072-545 70 79 
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator
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Ibrahim Baylan

 Ansvarsområden

  Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och 
användning av energi, i syfte att förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Ibrahim Baylan
*
Statsministern förordnar statsrådet Ibrahim Baylan att fr.o.m. derma 
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och 
energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för 
energihushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,
kommunal energiplanering,

säkerhet inom elenergiområdet,

beredskap inom energiområdet,

el-, gas- och fjärrvärmemarknademas funktion,

energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement.

http://www.regeringen.se/sb/d/2415
http://www.regeringen.se/sb/d/2415


2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och
energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,

elektriska anläggningar, andra anläggningar for energiändamål eller 
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Ibrahim Baylans 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ;

Oljekrisnämnden,

Affärsverket svenska kraftnät,

Elsäkerhetsverket,

Statens energimyndighet,

Energimarknadsinspektionen.

Från näringsdepartementet

Energi

Energi
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för energi
	
 	
 Energieffektivisering
	
 	
 Energimarknader
	
 	
 Förnybar energi
	
 	
 Har inte undermenyer

Kärnkraft
	
 	
 Har inte undermenyer

Samordningsråd för smarta elnät
	
 	
 Fossiloberoende fordonsflotta
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt
	
 	
 Har inte undermenyer

Remisser

Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Energiminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av 
energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. El-, värme- och gasmarknadsfrågor, förnybar 
energi såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft, samt 
energieffektivisering utgör viktiga delar inom området.
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Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för energi 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kro-
nor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det 
statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen 
av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen 
innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till 
solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.
	
 ▪	
 Budget för energi
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Utbildningsdepartementet, 20 oktober 2014
Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och 
energieffektivisering i skolan
Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande budgetpro-
positionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av investeringar 
i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läro-
miljöer.

- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och 
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och 
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och 
lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger 
utbildningsminister Gustav Fridolin.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad 

arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan
	
 ▪	
 Promemoria: Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 

energieffektiviseringar

Näringsdepartementet, Miljödepartementet, 
Finansdepartementet, 16 oktober 2014
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av 
Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovations-
minister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En 
statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det 
gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställ-
ningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. 

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa 
Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister 
tillika biträdande finansminister Per Bolund.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall

Alla notiser

Budget för 2015
	
 ▪	
 Budget för energi
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget

Myndigheter
	
 ▪	
 Elsäkerhetsverket
	
 ▪	
 Energimarknadsinspektionen
	
 ▪	
 Energimyndigheten
	
 ▪	
 Svenska kraftnät

TTE-rådet 
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation 
och energi, TTE-rådet.
	
 ▪	
 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet
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Per Bolund

  Har inte undermenyer
CV

  Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage

  Har inte undermenyer
Kalendarium

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande 
finansminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Per Bolund, via registrator
Mer kontaktinformation
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund 
Mobiltelefon 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström, via registrator

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Per Bolund
*
Statsministern förordnar statsrådet Per Bolund att fr.o.m. denna dag i 
chefen för Justitiedepartementets ställe föredra förvaltnings- och 
lagstiftningsärenden som gäller marknadsföring, konsumentinforma-
tion, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt 
konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån 
sådana frågor inte hör till något annat departement.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Per Bolunds ansvars-
område ska höra följande myndigheter och organ:

Marknadsdomstolen,

Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,

Allmänna reklamationsnämnden,

Fastighetsmäklarinspektionen,

Resegarantmämnden,

Miljömärkning Sverige AB.

*
Statsministern förordnar statsrådet Per Bolund att fr.o.m. denna dag i 
chefen for Socialdepartementets ställe föredra följande

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller
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köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana 
ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Per Botonds 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Statens fastighetsverk,

Fortifikationsverket.

Från justitiedepartementet.
Konsumentpolitik

Konsumentpolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

Konsumentpolitiska initiativ
	
 	
 Har inte undermenyer

Mål och budget för konsumentpolitiken 2015
	
 	
 Har inte undermenyer

Vart kan konsumenten vända sig?

Konsumentpolitik

Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och 
möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grund-
läggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl 
fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs. Därutöver krävs 
information till konsumenterna som är lättillgänglig och tillförlitlig. 
Möjligheter till enkel tvistlösning är också en viktig fråga. För den 
enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd 
även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor eller 
inköp via internet.

Ett antal myndigheter har i uppdrag att verkställa regeringens konsu-
mentpolitik:

	
 ▪	
 Allmänna reklamationsnämnden,
	
 ▪	
 Fastighetsmäklarinspektionen,
	
 ▪	
 Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
	
 ▪	
 Marknadsdomstolen samt
	
 ▪	
 Resegarantinämnden.
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Myndigheternas roll är bland annat att kontrollera att lagstiftningen 
efterlevs och att informera om det konsumentskydd som finns. Konsu-
mentfrågor hanteras även av bland annat Finansinspektionen, Post- 
och Telestyrelsen samt Energimarknadsinspektionen.

Miljömärkningarna Svanen och EU Ecolabel
En annan aktör inom konsumentpolitiken är det statliga bolaget Miljö-
märkning Sverige AB som på regeringens uppdrag bland annat driver 
miljömärkningarna Svanen och miljömärket EU Ecolabel i Sverige.

Statligt stöd till frivilligorganisationer
Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till frivilligorganisa-
tioner som arbetar med konsumentrelaterade frågor. Det statliga stödet 
till organisationer på konsumentområdet är sedan 1 januari 2008 
reglerat i en förordning, som administreras av Konsumentverket.

Konsumentvägledning m.m.
De kommunala konsumentvägledarna utgör en viktig länk mellan 
myndigheter och enskilda konsumenter. De kommunala budget- och 
skuldrådgivarna är andra viktiga aktörer, liksom de branschfinansie-
rade rådgivningsbyråerna.

Internationellt arbete med konsumentfrågor
För den enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsument-
skydd även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor 
eller när man köper varor via internet. Regeringen arbetar därför för ett 
högt konsumentskydd internationellt, framför allt inom Europeiska 
Unionen. Ett internationellt samarbete om konsumentfrågor finns även 
inom Nordiska ministerrådet samt OECD.

Konsumentskyddet inom EU
Inom EU-gemenskapen finns i dag en grundläggande lagstiftning för 

konsumentskydd och ett samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter kring gränsöverskridande överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Dir. 2013:95 Konsumentskydd vid telefonförsäljning
	
 	
 Lagrådsremiss: Gemensamt konsumentskydd i EU
	
 	
 Dir. 2013:23 Hantering av konsumenttvister utanför domstol
	
 	
 Ds 2012:58 EU-miljömärket
	
 	
 Dir. 2012:98 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
	
 	
 SOU 2012:43 Konsumenten i centrum - ett framtida 

konsumentstöd

Externa länkar
	
 	
 Konsumentverket: Beställ eller ladda ner Konsumentrapporten 

2014

Uppdaterad 10 oktober 2014 
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Mehmet Kaplan 
Bostads- och stadsutvecklingsminister. Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan 
Mobiltelefon 070-208 94 43

Mehmet Kaplan

 Ansvarsområden

 Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan 
 ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor 
 som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om 
 urban utveckling som i dag hanteras av 
 Arbetsmarknadsdepartementet.  

 Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och 
 postkommunikation.

 I nästa kolumn visas ansvarsområden för bostadsfrågor 
	
 od, och det gäller då drift  od, dvs användarperspektivet. 
	
 Områdena visas också i området för planering av fysiska 
	
 miljöer där det gäller planeringsperspektivet. Områdena 
	
 visas också i området för näringar, där det gäller byggnads-    
	
 arbeten och tillverkning av byggprodukter o d.

	
 Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där 
	
 det gäller användningen av it m m och i området för 
	
 näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Mehmet Kaplan
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

planläggning, markanvändning och bebyggelse,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

färdigställandeskydd.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Boverket,

Lantmäteriet,

Statens Bostadsomvandling AB Sbo,

Swedesurvey Aktiebolag.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra 
förvaltningsärenden som gäller urban utveckling.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i respektive departementschefs ställe föredra ärenden som gäller 
stadsmiljöavtal.



Från socialdepartementet

Boende och byggande

Boende och byggande
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarigt departement
Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområdenbehöver 
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten 
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland 
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015

Alla notiser

Senaste publikationer
	
 ▪	
 Promemoria, 20 oktober 2014 

Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 
energieffektiviseringar

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 12 september 2014 
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv

	
 ▪	
 Departementsserien (Ds), 11 september 2014 
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 10 september 2014 
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens 
bestämmelser om riksintressen

	
 ▪	
 Skrivelse, 10 september 2014 
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i 
avfolkningsorter

	
 ▪	
 Alla publikationer
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Åsa Romson
*
Statsministern förordnar statsrådet Åsa Romson att fr.o.m. denna dag i 
chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

geotekniska undersökningar.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Åsa Romsons ansvars-
område ska höra följande myndigheter och organ:

Statens geotekniska institut,

Statens va-nämnd.

Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik (pdf 792 kB)

  På området här ingår delar som gäller hushållens 
verksamheter. Verksamheter som gäller samhällets 
planeringar o d ingår i området för Fysisk planering.

 ▪ Utgiftsområde 21: Energi (pdf 992 kB)
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* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. 
Socialtjänst 
   Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst od

Socialdepartementet
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér

Åsa Regnér

  Har inte undermenyer
CV

  Har inte undermenyer
Ansvarsområden

  Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

  Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Åsa Regnér
Socialdepartementet
e-post till Åsa Regnér, via registrator
Mer kontaktinformation
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér 
Telefon 08-405 15 63 
Mobiltelefon 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson
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Åsa Regnér

 Ansvarsområden för barn-, äldre- och 
 jämställdhetsministern

 Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér 
 ansvarar för frågor som rör barnets rättigheter, social-     
 tjänst (det vill säga individ- och familjeomsorg,  
 äldreomsorg och stöd tilll personer med 
 funktionsnedsättning), funktionshinder och jämställdhet.

	
 	
 Barnets rättigheter
	
 	
 Funktionshinder

Ansvaret omfattar både funktionshinderspolitiken som utgår 
från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och de stöd till samma målgrupp som 
ingår i socialtjänstens ansvar. 

	
 	
 Individ- och familjeomsorg
	
 	
 Jämställdhet
	
 	
 Äldreomsorg	


	
 	
 Uppdaterad 30 oktober 2014	


Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Åsa Regnér
*
Statsministern förordnar statsrådet Åsa Regnér att fr.o.m. denna dag i 
chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

l. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör 
barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat 
departement,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, 
omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt 
bistånd,

samordning av fanktionsinderspolitiken,

habilitering,

hjälpmedelsförsörjning,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
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assistansersättning,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör 
barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat 
departement,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, 
omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt 
bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,

habilitering,

hjälpmedelsförsörjning,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i 
ärvdabalken.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Åsa Regnérs ansvars-
område ska höra följande myndigheter och organ:

Statens institutionsstyrelse,

Myndigheten för delaktighet,

Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,

Barnombudsmannen,

Arvsfondsdelegationen,

Ersättningsnämnden.

*
Statsministern förordnar statsrådet Åsa Regnér att i chefen för 
Utbildningsdepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som 
gäller samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.



Från socialdepartementet

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd 
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för barnets rättigheter 2015
Regeringen aviserar i budgeten för 2015 att man vill påbörja arbetet 
med att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en signal om 
vilken betydelse regeringen lägger vid barnets rättigheter.
Budget för barnets rättigheter 2015	


Socialdepartementet, 20 oktober 2014
Barnkonventionen ska göras till lag
-Mänskliga rättigheter, vilka inkluderar barnets rättigheter, är en 
hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme 
för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att 
ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till 
svensk lag, skriver Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister, 
Margot Wallström, utrikesminister och Isabella Lövin, bistånds-
minister i en debattartikel i Svenska Dagbladet 20 oktober.

Debattartikel: Barnkonventionen ska göras till lag
	
 Alla notiser

Från socialdepartementet

Funktionshinder

Funktionshinder
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för funktionshinder 2015
Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel 
över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. 
Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
	
 ▪	
 Budget för funktionshinder 2015

FN-konventionen om rättigheter för personer med
 funktionsnedsättning.

Alla notiser
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Från socialdepartementet

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Regeringskansliet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning 
av regeringsskiftet.

Upprättelse för övergrepp eller försummelse i samhällsvården av 
barn och unga

Alla notiser

Från socialdepartementet

Socialtjänst

Socialtjänst
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Detta finns inom ämnesområdet socialtjänst
Ämnesområdet socialtjänst består av tre delområden: individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt 
äldreomsorg. 

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur 
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i 
EU. 

Mer information om delområdena hittar du på de särskilda ingångarna:
	
 ▪	
 Funktionshinder
	
 ▪	
 Individ- och familjeomsorg
	
 ▪	
 Äldreomsorg
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Från socialdepartementet

Äldreomsorg

Äldreomsorg
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för äldreomsorg 2015
Regeringen föreslår i budgeten för 2015 att satsa på stärkt bemanning 
inom äldreomsorgen. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor 
per år 2015-2018.
	
 ▪	
 Budget för äldreomsorg 2015

Alla notiser

Satsningen de mest sjuka äldre

Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg (pdf 2,0 MB)

	
 	
 Delar om sociala tjänster od ingår i politikområdet för
	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst

 ▪ Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet 
(pdf 1,3 MB)
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* Utbildning. Forskning. 
   Politik för en utbildningsminister.

Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister (dep-chef)
Gustav Fridolin

Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Aida Hadzialic

Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson

Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, 
universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, 
folkbildning, jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.

Om Utbildningsdepartementet
Ansvarsområden
	
 ▪	
 Forskning
	
 ▪	
 Fritidshem
	
 ▪	
 Förskola
	
 ▪	
 Förskoleklassen
	
 ▪	
 Grundskola
	
 ▪	
 Gymnasieskola
	
 ▪	
 Jämställdhet
	
 ▪	
 Politik för det civila samhället
	
 ▪	
 Studiefinansiering
	
 ▪	
 Ungdomspolitik
	
 ▪	
 Universitet och högskola
	
 ▪	
 Vuxenutbildning och folkbildning

Utbildningsdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Utbildningsdepartementet i sociala medier
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Budget
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 ▪	
 Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Remisser
	
 ▪	
 Arbetet i EU
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 ▪	
 Har inte undermenyer
Frågor och svar

	
 ▪	
 Har inte undermenyer
Kalendarium

	
 ▪	
 Har inte undermenyer
Kontaktinformation

	
 ▪	
 Gustav Fridolin Utbildningsminister 	

   ▪	
 Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyftsminister 
   ▪	
 Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning 

och forskning

Ansvarsområden. I korthet.

Utbildningsdepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Utbildningsdepartementet i sociala medier

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Organisation
	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 	
 Myndigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Remisser
	
 	
 Arbetet i EU
	
 	
 Har inte undermenyer

Frågor och svar
	
 	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Ansvarsområden

	
 	
 Förskola
Förskolan är en frivillig skolform och riktar sig till barn mellan 
ett och fem år. Syftet med förskolan är att stimulera barns 
utveckling och lärande samt att erbjuda barn en trygg omsorg.
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 Fritidshem
Fritidshem riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år. 
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull 
fritid och rekreation.

	
 	
 Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet. 
Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever förskoleklass från 
och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess 
barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen ska 
stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem 
för fortsatt utbildning.

	
 	
 Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, 
specialskolan och grundsärskolan. Undervisningen är 
avgiftsfri. Principen är att föräldrarna inte har kostnader för 
exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

	
 	
 Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas 
emot i grundsärskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser. 
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns 
träningsskola.

	
 	
 Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som 
möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan eller 
grundsärskolan. Specialskolan finns för barn som är döva eller 
hörselskadade, dövblinda, barn som har en synskada i 

kombination med ytterligare funktionsnedsättning och barn 
med grav språkstörning.

	
 	
 Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i 
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex 
år.

	
 	
 Gymnasieskola
Från höstterminen 2011 består den reformerade 
gymnasieskolan av 18 treåriga nationella program, som kan 
vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program. 
Gymnasieexamen från högskoleförberedande program ger 
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Det 
gör även yrkesexamen från yrkesprogram om eleven har läst de 
kurser i svenska och engelska som krävs för 
högskoleförberedande examen. Vid sidan av de nationella 
programmen finns introduktionsprogram för elever som inte är 
behöriga till nationella program. 

	
 	
 Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes 
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen 
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN. 
De stöd som når flest personer är studiehjälp och studiemedel. 
Studiehjälp ges främst till unga studerande i gymnasieskolan. 
Studiemedel är ett samlat stöd som omfattar studerande på 
högskolenivå och annan eftergymnasial nivå samt vuxna 
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom 
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa 
studerande att få tilläggslån och merkostnadslån. För 
studerande med barn utgår ett tilläggsbidrag. 
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 Universitet och högskola
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som 
lyder direkt under regeringen.

	
 	
 Det finns 14 universitet och 20 högskolor med statlig 
huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. 
Dessutom finns det 17 enskilda utbildningsanordnare bland 
annat Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i 
Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.

	
 	
 De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att 
anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig 
grund och beprövad erfarenhet.

	
 	
 Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.

	
 	
 Politik för det civila samhället
Målet för politiken för det civila samhället är att förbättra 
villkoren för det civila samhället som en central del av 
demokratin. Politiken omfattar allmänna frågor om 
förutsättningar för det civila samhällets organisationer, 
samordning av statsbidrag till det civila samhället 
organisationer och bidrag till allmänna samlingslokaler.

	
 	
 Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra levnadsvillkoren för 
Sveriges cirka 1,5 miljoner ungdomar. Målen för politiken är 
att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig 
tillgång till makt. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande 
och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren 

för ungdomar. Arbetet med samordning och redovisning för att 
uppnå de övergripande målen sker inom fem huvudområden:

	
 	
 - Utbildning och lärande
- Arbete och försörjning
- Hälsa och utsatthet
- Inflytande och representation
- Kultur och fritid

	
 	
 Forskning
Forskningspolitiken syftar till att stärka Sveriges ställning som 
forskningsnation och därmed stärka konkurrenskraften i en 
globaliserad värld. 

	
 	
 Vuxenutbildning och folkbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition. 
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån 
statlig eller kommunal vuxenutbildning till 
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning eller 
kompetensutveckling i arbetslivet.

	
 	
 Folkbildningen har en lång historia i svensk vuxenutbildning. 
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig", 
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. 
Till folkbildning räknas framför allt verksamhet inom 
folkhögskolor och studieförbund.

Relaterat
	
 	
 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
	
 	
 Kultur, medier och idrott
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Var bedrivs svensk forskning?
	
 	
 Har inte undermenyer

Finansiering av forskning i Sverige
	
 	
 Har inte undermenyer

Infrastrukturer för forskning
	
 	
 Har inte undermenyer

Forskningsetik
	
 	
 Har inte undermenyer

Forskningssamarbete inom EU

Forskning

Vad är forskning?
Forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i samhället. 
Grundforskning styrs av forskarens nyfikenhet och kan definieras som 
ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer. 
Tillämpad forskning är samma slags sökande efter ny kunskap men 
med en bestämd tillämpning i sikte. Behovsmotiverad forskning utgår 
från ett problem eller en frågeställning inom en sektor och kan 
innehålla element av både grundforskning och tillämpad forskning. 
Grundforskning och behovsmotiverad forskning är överlappande 
begrepp. Grundforskning inom områden av strategisk betydelse för 
samhället och näringslivet är också behovsmotiverad. När forskningen 
är sådan att den spänner över flera discipliner talar man om mång- och 
tvärvetenskap.

Hur mycket offentliga medel investeras i forskning i Sverige?
Sverige hör till de länder som i förhållande till sin befolkning satsar 

mest offentliga resurser på forskning. Av statens anslag för 2014 går 
32,87 miljarder kronor till forskning och utveckling (FoU) vilket 
motsvarar 0,84 procent av BNP. Den offentligt finansierade forsk-
ningen uppgick 2014 till drygt 41 miljarder kronor eller cirka 1,06 
procent av BNP. Den statligt finansierade forskningen i Sverige har 
länge legat på en relativt konstant nivå men under perioden 2009-2012 
tillfördes fem miljarder kronor i nivåökning för FoU. I den senaste 
forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med 
ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Den största delen 
av de statliga forskningsmedlen tillförs lärosätena, det vill säga uni-
versitet och högskolor. I Sverige har man valt en modell där de offent-
liga resurserna för forskning främst ska vara knutna till universiteten. I 
många andra länder finns offentliga forskningsinstitut som inte har 
uppgiften att utbilda studenter och där en stor del av den statligt 
finansierade forskningen utförs.

Det svenska näringslivets FoU-satsningar uppgick 2012 till ca 82 
miljarder kronor, motsvarande cirka 2,2 procent av BNP. De svenska 
sammanlagda avsättningarna tillhör proportionellt sett de största 
satsningarna i världen. Endast Israel, Finland och Sydkorea avsätter 
mer för FoU som andel av BNP.

Ansvarigt statsråd Helene Hellmark Knutsson
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Internationellt samarbete inom forskning
	
 	
 Lagrådsremiss: Vissa register för forskning om vad arv och 

miljö betyder för människors hälsa

Externa länkar
	
 	
 Forskning.se - En nationell webbplats för 

forskningsinformation i Sverige
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Fritidshem

Fritidshem
	
 	
 Har inte undermenyer

Annan pedagogisk verksamhet

Fritidshem

Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnens utveckling och 
trygghet, och verksamheten utgör ett viktigt komplement till skolan.

Fritidshem riktar sig till barn från det att de börjar i förskoleklassen till 
och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshem ska erbjudas 
elever i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas för-
värvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt. Totalt finns cirka 426 000 barn i fritids-
hem. I fritidshem går framför allt 6-9-åringar. I den åldersgruppen är 
cirka 82 procent av barnen inskrivna. Det stora flertalet går i fritids-
hem som i allmänhet är integrerade och har gemensam ledning med 
skolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera ele-
vernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och 
rekreation. Fritidshemmet kan genom sina erfarenheter av en ut-
forskande, laborativ och praktisk metodik även medverka till att sko-
lans mer renodlade kunskapsmål uppnås. En förutsättning för att 
eleverna ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten 
utformas med deras behov, intressen och erfarenheter som grund. Stor 
vikt ska läggas vid att uppmuntra eleverna att i samspel med kamrater 
och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Möjligheten finns att 
bedriva verksamhet och att integrera fritidspedagogisk verksamhet 
med undervisning under schemalagd tid inom grundskolans ram. Det 

innebär att kommunen kan organisera arbetet så att fritidshemmets 
personal även arbetar i grundskolan.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem under den del av 
dagen som barn inte går i förskoleklass och skola samt under lov. Från 
och med höstterminen det år eleven fyllt 10 år får öppen fritidsverk-
samhet erbjudas istället för fritidshem.

Fritidshem regleras av skollagen som fastställs av riksdagen. Fritids-
hemmet har en gemensam läroplan med grundskolan och förskole-
klassen, vilken regeringen fastställer. I läroplanen klargörs att sam-
arbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas 
för att berika varje barns mångsidiga utveckling och lärande.

Det finns kvalitetskrav i skollagen som beskriver de förutsättningar 
som ska finnas för att barnens behov av omsorg och en god pedago-
gisk verksamhet ska tillgodoses. Kraven rör barngruppernas samman-
sättning och storlek, lokaler, personal och att barnen även i övrigt 
erbjuds en god miljö.

Inom de ramar som riksdag och regering har fastställt - genom lagar, 
förordningar och läroplan - avgör huvudmannen för fritidshemmet, 
som kan vara offentlig eller enskild, hur verksamheten ska bedrivas. 
Som stöd för detta har Skolverket utfärdat allmänna råd med kom-
mentarer för fritidshem. I Skolverkets allmänna råd finns 
rekommendationer till stöd för hur lagar och regler kan tillämpas.

Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Externa länkar
	
 	
 Skolverkets webbplats
Uppdaterad 21 oktober 2014

http://www.regeringen.se/sb/d/11633
http://www.regeringen.se/sb/d/11633
http://www.regeringen.se/sb/d/115
http://www.regeringen.se/sb/d/115
http://www.regeringen.se/sb/d/11633/a/126099
http://www.regeringen.se/sb/d/11633/a/126099
http://www.regeringen.se/sb/d/19145
http://www.regeringen.se/sb/d/19145
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


Förskola

Förskola

	
 	
 Har inte undermenyer
Annan pedagogisk verksamhet

Förskola
Förskolan riktar sig till barn från ett år tills de börjar i förskoleklassen 
eller den obligatoriska skolan. Syftet med förskolan är att stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. 
Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en 
förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.

Förskolan omfattade år 2013 drygt 84 procent av alla 1-5-åringar. År 
2013 fanns det drygt 489 000 barn i förskolan där cirka 101 000 
anställdaarbetar.

Förskolan har sedan hösten 1998 en egen läroplan i form av en 
förordning. Sveriges riksdag och regering fastställer läroplanen. 
Därmed markeras förskolans betydelse som första steget i det livslånga 
lärandet. Inom dessa ramar avgör sedan kommunen eller den enskilda 
huvudmannen hur verksamheten ska bedrivas. I läroplanen finns 
värdegrund och uppdrag, nationella mål och riktlinjer för förskolan 
mm. De pedagogiska principerna i förskolans läroplan bygger på att 
omsorg och pedagogik hör samman. En god omvårdnad är en 
förutsättning för utveckling och lärande samtidigt som omvårdnaden i 
sig har ett pedagogiskt innehåll. I läroplanen betonas lekens betydelse 
för barns utveckling och lärande liksom barnets egen aktivitet. 

Förskolan ska vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolans läroplan reviderades 2010. Läroplanen fick då förtydligade 
mål för barns språkliga och matematiska utveckling samt för 
naturvetenskap och teknik. Riktlinjerna för personalens ansvar har 
förtydligats, dels förskollärares ansvar, dels arbetslagets ansvar. 
Dessutom har ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och 
utveckling samt ett avsnitt om förskolechefens ansvar tillkommit.

Utöver läroplanen kan en förskola ha egna policydokument eller 
arbetsplaner som vidgar, preciserar eller konkretiserar förskolans 
inriktning eller arbetssätt utan att strida mot läroplanen. Dessa 
dokument kan ses som ett komplement och kan i den enskilda 
förskolan fungera parallellt med den nationella läroplanen.

Förskola kan bedrivas i kommunal regi eller som fristående förskola 
av till exempel ett bolag eller en förening. Fristående förskola ska 
godkännas av kommunen där förskolan är belägen om förskolans 
huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. 
Förskolan ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola om 
inte kommunen medger undantag. Hemkommunen ska lämna bidrag 
till den fristående förskolan för varje barn.

Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Internationellt samarbete på förskoleområdet

Externa länkar
	
 	
 Läroplan för förskolan på Skolverkets webbplats
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Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet och 
kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass.

Förskoleklassen har en gemensam läroplan med grundskolan och 
fritidshemmet, Lgr 11. I läroplanen finns värdegrund och uppdrag, 
nationella mål och riktlinjer för förskoleklassen med mera. Från och 

med höstterminen det år barn fyller sex år ska kommunen erbjuda alla 
barn plats i förskoleklass. Barn får tas emot tidigare. Förskoleklassen 
ska omfatta minst 525 timmar per år och är avgiftsfri.

Idag finns cirka 96 procent av alla sexåringar i förskoleklassen. Antalet 
femåringar i förskoleklass utgör drygt 1 procent av alla femåringar och 
antalet sjuåringar är cirka 1 procent. En mindre del av det totala antalet 
sexåringar, 1 procent, är inskrivna i grundskolan.

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och 
lärande samt förbereda dem för fortsatt skolgång. Utbildningen ska 
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I förskoleklassen 
ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Syftet med förskoleklassen är att skapa en brygga mellan förskola och 
skola. Det är kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt 
och metodik som ger förskoleklassen dess identitet.

Inom ramarna för skollag och läroplan avgör kommunen eller den 
enskilda huvudmannen hur verksamheten ska bedrivas. De flesta 
kommuner och enskilda huvudmän har valt att integrera 
förskoleklassen lokalmässigt med grundskolan och fritidshemmet. 
Många har dessutom valt att integrera verksamheterna så att de 
dagligen arbetar tillsammans.

Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Internationellt samarbete på förskoleklassens område
Externa länkar
	
 	
 Sveriges kommuner och landstings webbplats
	
 	
 Skolverkets webbplats
	
 	
 Skolinspektionens webbplats
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Grundskola

Grundskola
	
 	
 Har inte undermenyer

Skollagen
	
 	
 Har inte undermenyer

Ansvaret för skolan i Sverige

Grundskola
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång 
till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, 
sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller nioårig skolplikt 
med rätt till utbildning från sju års ålder. Skolplikten kan fullgöras i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller i sameskolan. Utbild-
ningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter 
de behöver för att delta i samhällslivet och som grund för fortsatt ut-
bildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skol-
arbetet. Skolan är avgiftsfri men en obetydlig kostnad kan få tas ut för 
enstaka inslag. Innehållet styrs av läroplan och kursplaner i de olika 
ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska 
ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6.

Vid sidan av kommunala skolor finns fristående skolor som är öppna 
för alla. Fristående skolor måste vara godkända av Statens skolin-
spektion. Undervisningen i de fristående skolorna följer samma natio-
nella styrdokument som undervisningen i kommunala skolor.

De flesta barn med funktionsnedsättningar får sin undervisning i 
grundskolan. Barn med vissa funktionsnedsättningar kan däremot tas 
emot i specialskolan. Specialskolan är öppen för barn med dövhet och 
hörselnedsättning, dövblindhet, synskada kombinerat med ytterligare 
funktionsnedsättning samt barn med grav språkstörning. Skolformen 
omfattar tio årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den 

utbildning som ges i grundskolan.

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan. Grundsär-
skolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns det en 
särskild inriktning som benämns träningsskola. Den är avsedd för 
elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i 
ämnen.

Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i sameskolan. 
Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.

Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Aktuellt inom området grundskola
	
 ▪	
 Matilda Uusijärvi Ek pressekreterare hos utbildningsminister 

Gustav Fridolin Pressmeddelande, 5 november 2014 
	
 ▪	
 All respekt till lärarnas villkor Debattartikel, 4 november 2014 
	
 ▪	
 Gustav Fridolin i Hässleholm och Vittsjö på fredag 

Pressmeddelande, 22 oktober 2014 
	
 ▪	
 Visa alla

Relaterat
	
 	
 Frågor och svar om grundskola
	
 	
 Internationellt samarbete på grundskolans område
	
 	
 Frågor och svar om ny betygsskala
	
 	
 Nya läroplaner och kursplaner
Ladda ner
	
 	
 Ny betygsskala (pdf 155 kB)
	
 	
 Ny betygsskala - jämförelse (pdf 21 kB)
Externa länkar
	
 	
 Kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 

specialskolan på Skolverkets webbplats
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Gymnasieskola

Gymnasieskola
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Budget 2014
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Skollagen

Gymnasieskola

Läsåret 2012/13 gick cirka 350 000 ungdomar i gymnasieskolan och 
cirka 38 000 lärare arbetade där. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och 
frivillig skolform. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att 
erbjuda alla ungdomar som avslutat grundskolan en gymnasieut-
bildning fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 
20 år. Nästan alla fortsätter från grundskolan till gymnasieskolan.

Riksdagen antog hösten 2009 regeringens proposition Högre krav och 
kvalitet i den nya gymnasieskolan som innebär väsentliga förändringar 
i gymnasieskolan. Nedan beskrivs först gymnasieskolan enligt de 
bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjats efter den 1 juli 
2011. Sedan beskrivs gymnasieskolan som fortfarande gäller för ut-
bildningar som startade före hösten 2011.

Den nya gymnasieskolan
Nationella program
Gymnasieskolan är uppdelad i 18 treåriga nationella program, 12 
yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. De högskoleför-
beredande programmen ger grundläggande behörighet att studera 
vidare på högskolan på grundläggande nivå. Elever på yrkesprogram 

kan uppnå högskolebehörigheten genom att läsa några kurser extra. 
Alla program utom ett är uppdelade på nationella inriktningar som 
börjar det första, andra eller tredje året. Det finns 60 nationellt fast-
ställda inriktningar. Utbildningen inom yrkesprogrammen kan 
genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst hälften av 
utbildningen ska vara förlagd till en eller flera arbetsplatser. Det finns 
också utbildningar som efter att skolhuvudmannen ansökt hos Statens 
Skolverk om det, har nationellt kvalitetssäkrade särskilda varianter 
som inte kunnat inrymmas inom den ordinarie programstrukturen och 
som det finns en regional efterfrågan och behov av.

Den som har slutfört sista årskursen i grundskolan och har godkända 
betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och minst fem andra ämnen är behörig att söka till gym-
nasieskolans yrkesprogram. För att vara behörig till de högskoleför-
beredande programmen ska eleven ha godkänt i minst nio ämnen 
utöver svenska, engelska och matematik.

För de som inte är behöriga till nationella program finns fem intro-
duktionsprogram som anpassas till den enskilde individen: preparand-
utbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, indivi-
duellt alternativ samt språkintroduktion.

Den som önskar läsa ett nationellt program som hemkommunen inte 
erbjuder, har rätt att tas emot på detta program i en annan kommun 
som anordnar detta. Den sökande har då samma företrädesrätt som 
sökande från den kommunen. Alla ungdomar har även lika rätt till 
utbildning på alla de nationella inriktningarna.

Gymnasieskolan kan leda fram till två typer av gymnasieexamen, en 
högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. För att examens-
bevis ska utfärdas krävs att eleven fått betyg från en utbildning som 
omfattar 2 500 poäng samt har godkända betyg på 2 250 poäng 
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inklusive gymnasiearbetet och kurser i svenska, engelska och 
matematik.

Riksrekryterande utbildningar
Vissa gymnasiala utbildningar behöver ett större elevupptagningsom-
råde än kommunen eller samverkansområdet för att kunna bedrivas. 
Regeringen kan därför föreskriva att vissa utbildningar ska stå öppna 
för sökande från hela landet (riksrekryterande utbildningar). Därutöver 
har alla fristående gymnasieskolor rätt att rekrytera elever från hela 
landet.

Den nya gymnasiesärskolan
Hösten 2013 startar den nya gymnasiesärskolan. De förändringar som 
då införs ska ge en utbildning av hög kvalitet där den enskildes behov 
och önskemål så långt som möjligt får styra. Gymnasiesärskolan ska 
ge eleverna en god grund för att arbeta, för vidare studier och för att 
kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan 
möjlighet till personlig utveckling. Omfattningen av studierna på 
nationella program ska anges i gymnasiesärskolepoäng och omfattning 
ska vara 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 
timmar fördelade på fyra år. För varje ämne ska det finnas en ämnes-
plan och utbildning ska ges i form av en eller flera kurser. Betyg ska 
sättas efter avslutad kurs.

Det kommer att finnas 9 nationella program i gymnasiesärskolan. 
Samtliga innehåller arbetsplatsförlagt lärande under 22 veckor.

Inom de nationella programmen i gymnasiesärskolan kommer det att 
finnas möjlighet gymnasial lärlingsutbildning som kan börja det första, 
andra, tredje eller fjärde läsåret.

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning kommer att få ett 
gymnasiesärskolebevis det gäller för såväl nationella som individuella 

program.

Skolväsendets överklagandenämnd
Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet som har till 
uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen, till exem-
pel beslut om mottagande till gymnasieskolans program.

Den tidigare gymnasieskolan
Nationella program
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program, 13 
yrkesförberedande och 4 studieförberedande. Samtliga program ger 
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Elva 
program är uppdelade på inriktningar från och med år 2. Det finns 35 
nationellt fastställda inriktningar. Inom ramen för en försöksverksam-
het kan minst hälften av utbildningen för elever på yrkesinriktade 
program vara förlagd på arbetsplats. Vid sidan av de nationella pro-
grammen finns också specialutformade och individuella program.
Den som har slutfört sista årskursen i grundskolan och har godkända 
betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och 
matematik är behörig att söka till gymnasieskolans nationella och 
specialutformade program.

Specialutformade program ska i fråga om utbildningens nivå motsvara 
ett nationellt program och kunna ligga till grund för fortsatt utbildning 
på högskolenivå eller för yrkesverksamhet.

Individuella program syftar främst till att eleverna ska bli behöriga att 
söka till och fullfölja studier på ett nationellt eller specialutformat 
program.



Den som önskar läsa ett nationellt program som hemkommunen inte 
erbjuder, har rätt att tas emot på detta program i en annan kommun 
som anordnar detta. Den sökande har då samma företrädesrätt som 
sökande från kommunen. Alla ungdomar har även lika rätt till utbild-
ning på alla de nationella inriktningarna.

Riksrekryterande utbildningar
Vissa gymnasiala utbildningar behöver ett större elevupptagningsom-
råde än kommunen eller samverkansområdet för att kunna bedrivas. 
Regeringen kan därför föreskriva att vissa utbildningar ska stå öppna 
för sökande från hela landet (riksrekryterande utbildningar). Därutöver 
har alla fristående gymnasieskolor rätt att rekrytera elever från hela 
landet.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning på nationella, specialutfor-
made eller individuella program på liknande sätt som gymnasieskolan. 
De nationella programmen är dock färre till antalet och inriktade på att 
förbereda för ett yrke. Programmen i gymnasiesärskolan är fyraåriga.

Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Internationellt samarbete för gymnasieskolan

Externa länkar
	
 	
 Information om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på 

Skolverkets webbplats
	
 	
 Läroplan för gymnasieskolan på Skolverkets webbplats
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Jämställdhetsintegrering
	
 	
 Mäns våld mot kvinnor
	
 	
 Jämställdhet på arbetsmarknaden
	
 	
 Internationellt
	
 	
 Mot prostitution och människohandel

Jämställdhet

Jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system 
som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på 
en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och 
män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. 
När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av sam-
hällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställd-
het bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompe-
tens och skaparkraft främjas.

Jämställdhetspolitiken har under senare år tillförts omfattande resurser 
och därmed utvecklats, blivit mer kraftfull och spelar en mer aktiv roll. 
Arbetet med jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de jäm-
ställdhetspolitiska målen genomslag i hela regeringens politik, fort-
sätter samtidigt som ökade möjligheter har skapats för att genomföra 
kompletterande insatser inom andra delar av regeringens politik.
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Exempel på sådana insatser är handlingsplanen för att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor, handlingsplanen mot prostitution och människohan-
del, forskningsprogrammet om kvinnors hälsa, en satsning på jäm-
ställdhetsintegrering i kommunala verksamheter samt den jämställd-
hetssatsning inom skolans område som regeringen fattade beslut om i 
juni 2008.

I juni 2009 presenterade regeringen även en strategi för jämställdhet 
på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är också en prioriterad fråga i 
det internationella samarbetet, som omfattar såväl Norden och Europa 
som övriga världen. De framsteg vi gjort har givit oss en stark position 
inom det internationella jämställdhetsarbetet och intresset för och 
efterfrågan på våra erfarenheter och våra lösningar är stort. Sverige har 
ett internationellt förtroendekapital att förvalta, men också att 
utveckla.

Ansvarigt statsråd Åsa Regnér
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Prenumerera på nyhetsbrev om jämställdhet
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Stöd och bidrag

Politik för det civila samhället

Politiken för det civila samhällets syfte är att lyfta fram det civila 
samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan 
staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella 
frågor om det civila samhället och dess villkor. Regeringen tillsatte en 
särskild utredare våren 2014 att på olika sätt underlätta för det civila 
samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och 
att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och 
social sammanhållning (dir 2014:40). Syftet med utredningen är bland 
annat att dessa organisationers kompetens och kapacitet bättre ska tas 
tillvara i mötet mellan människor med olika social, kulturell och 
ekonomisk bakgrund. Utredaren ska redovisa senast 29 februari 2016.

I proposition En politik för det civila samhället (2009/10:55) anges 
regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället som en 
central del av demokratin. Det sker, genom att i dialog med civila 
samhällets organisationer, utveckla det civila samhällets möjligheter 
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att göra människor delaktiga, stärka dess förutsättningar att bidra till 
samhällsutvecklingen och välfärden, samt fördjupa och sprida kunska-
pen om det civila samhället.

Politiken på området omfattar generella frågor om det civila samhället 
och dess villkor, bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få 
statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. 
Vidare omfattas organisationernas samverkan med den offentliga sek-
torn genom dialog och samråd. Området omfattar även kunskapsbild-
ning om det civila samhällets roll, sammansättning, verksamhet och 
utveckling.

Idrottspolitiken utgör en särskild del av politiken för det civila sam-
hället. Idrottsfrågorna inrymmer verksamheter som främjar idrott och 
motion och som samtidigt bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Stöd till allmänna samlingslokaler och till friluftsorganisationer, bidrag 
för kvinnors organisering samt bidrag till riksdagspartiernas kvinno-
organisationer är också delar av politiken för det civila samhället.

Dialog med idéburna organisationer
Dialogen med idéburna organisationer är central inom politiken. Sam-
råd och dialog sker bland annat genom remisser, fasta forum för sam-
råd, konferenser och hearings. Två nationella överenskommelser har 
slutits, inom det sociala området och integrationsområdet. Dessa 
överenskommelser handlar om relationen mellan stat, kommun och 
idéburna organisationer som är verksamma i civilsamhället. Våren 
2014 tog regeringen initiativ till en dialogprocess med idéburna orga-
nisationer inom biståndsområdet.

Myndighetsstöd för frågorna
Från och med 2012 har Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) i uppdrag att utgöra 

ett myndighetsstöd för politiken för det civila samhället. Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska därmed ansvara för att 
samla och sprida kunskap inom området, analysera, följa upp och 
utvärdera insatser samt bilda nätverk för samverkan med andra berörda 
myndigheter och organisationer.

Det civila samhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden 
och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar 
tillsammans i gemensamma intressen. I det civila samhället ingår allt 
från nätverk, tillfälliga sammanslutningar och frivilliga insatser till 
ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser, kooperativ med 
mera.

Ansvarigt statsråd Alice Bah Kuhnke
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Idrottspolitik
	
 	
 Dir. 2014:40 Ett stärkt och självständigt civilsamhälle
	
 	
 Prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället

Externa länkar
	
 	
 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 

webbplats (tidigare Ungdomsstyreslen)
	
 	
 Överenskommelsen.se
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Studiefinansiering

Utbildning och forskning

	
 	
 Förskola
	
 	
 Budget
	
 	
 Remisser och remissvar
	
 	
 Fritidshem
	
 	
 Har inte undermenyer

Förskoleklassen
	
 	
 Grundskola
	
 	
 Gymnasieskola
	
 	
 Universitet och högskola
	
 	
 Forskning
	
 	
 Vuxenutbildning
	
 	
 Har inte undermenyer

Studiefinansiering
	
 	
 Internationellt samarbete
	
 	
 Trygghet för elever och unga
	
 	
 PIAAC - en en undersökning av vuxnas kunnande
	
 	
 Frågor och svar

Det svenska studiestödssystemet

I Sverige har det statliga studiestödet långa traditioner och är en viktig 
del av regeringens utbildningspolitik.

Studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt 
deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan 
individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad 
social rättvisa. Studiestödet är främst avsett att täcka den studerandes 
levnadsomkostnader under utbildningen. Studiestödet är också en 
viktig del av det svenska välfärdssystemet.

De senaste åren har flera reformer på studiestödsområdet genomförts 
för att få ett väl fungerande studiestöd som svarar mot landets 
utbyggnad av olika utbildningsplatser. Sveriges nuvarande 
studiestödssystem infördes den 1 juli 2001.

Det svenska studiestödet är generöst utformat och ger många personer 
ekonomiska förutsättningar att utbilda sig. Det innebär också att 
statens årliga satsningar på området är stora.

Det svenska studiestödssystemet 2012:
Antal med studiestöd, ca. 900 000 studerande
Kostnad, ca. 22 mdr SEK (2,6 mdr EUR)
 
Det svenska studiestödet:
	
 ▪	
 är lika för alla,
	
 ▪	
 omfattar i princip alla medborgare,
	
 ▪	
 ges direkt till den studerande,
	
 ▪	
 lämnas i huvudsak oberoende av föräldrarnas eller familjens 

ekonomi.
För att möta skilda behov finns olika former av studiestöd.

Studiemedel
Alla vuxna studerande kan ansöka om studiemedel oavsett på vilken 
utbildningsnivå de studerar. Studiemedel kan lämnas för studier på 
heltid eller deltid. Det är möjligt för studerande att arbeta vid sidan av 
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studierna i viss omfattning utan att stödet reduceras. Studiemedel 
består av en lånedel och en bidragsdel som ges för den tid studier 
pågår, normalt cirka 40 veckor per läsår. Det finns begränsningar i 
rätten till studiemedel kopplade till studietid och den studerandes 
ålder. Den övre åldersgränsen för att kunna få studiemedel är 54 år.

Studiebidraget betalas ut med ett belopp som är lika för alla och 
justeras årligen efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. 
Studiebidraget utgör cirka en tredjedel av det totala 
studiemedelsbeloppet och är skattefritt och pensionsgrundande. Till 
vissa studerande som är i särskilt behov av kompetensförstärkning kan 
ett högre studiebidrag lämnas. Studerande med barn får ett särskilt 
tilläggsbidrag.

Studielånet betalas ut med ett belopp som utgör cirka två tredjedelar av 
det totala studiemedelsbeloppet. Fler än två tredjedelar av de 
studerande väljer att också ta studielån. För vissa studerande finns 
möjlighet att få ytterligare tilläggslån och lån för merkostnader i 
samband med studierna.

Studiemedel för studier på heltid utgår under 2013 med cirka 9 700 
kronor per studiemånad (nio månader per år). Studiemedel betalas 
dock vanligtvis ut för fyra veckor i taget under tio månader per år. 
Totalbeloppet per fyra-veckors period uppgår under 2013 till 9 
024kronor.

Studiemedelssystemet bygger på att studielån ska betalas tillbaka. 
Återbetalningen startar vid årsskiftet närmast efter det att studierna 
avslutats och löper i normalfallet under 25 år. Till skulden läggs direkt 
en ränta. Räntan är förmånlig jämfört med andra låneräntor och tar 
hänsyn till avdragsreglerna i skattesystemet. Det finns också inbyggda 
trygghetsregler i återbetalningssystemet som gör det möjligt att ta 
hänsyn till den enskildes betalningsförmåga.

Studier utomlands
I Sverige fäster man stor vikt vid möjligheten att studera utomlands på 
eftergymnasial nivå. Det finns därför generösa villkor för att få 
studiemedel för studier utomlands. Studerande utomlands har också 
möjlighet att låna extra för merkostnader i samband med studierna.

Studiehjälp
Studiehjälpens syfte är att främja ett högt deltagande i gymnasieskolan 
och att bidra till kostnaderna för ungas utbildning. Bidraget 
kompletterar samhällets övriga stöd till barnfamiljer. Studiehjälp 
består i huvudsak av ett studiebidrag för unga studerande i 
gymnasieskolan och betalas ut under tio månader per läsår. Det finns 
också möjlighet för vissa att få behovsprövade extra tillägg. 

Andra stöd
Det finns också olika typer av studiestöd riktade speciellt till vissa 
grupper av studerande, till exempel studerande med funktionshinder.

Myndigheter och regelverk
Studiestödet administreras i huvudsak av en central myndighet, 
Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiestödet regleras i huvudsak 
i studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen 
(2000:655). Därtill finns också föreskrifter utfärdade av CSN.

Mer information
Information om svensk utbildningspolitik finns under Universitet och 
högskola. Information kring studiestödet i detalj finns på CSN:s 
webbplats, där finns till exempel information kring hur ansökan om 
studiestöd görs och vilka villkor som ställs, samt vad som gäller då lån 
ska återbetalas.



Vill du läsa lagarna och förordningarna?
Lagarna och förordningarna kan läsas och laddas ner från Svensk 
författningssamling (SFS) under Dokument på Riksdagens webbplats 
eller från Regeringskansliets rättsdatabaser. Sök med SFS-numret.

Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Läs mer om universitet och högskola

Externa länkar
	
 	
 Centrala studiestödsnämnden, CSN
	
 	
 Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
	
 	
 Svensk författningssamling (SFS) under Dokument på 

Riksdagens webbplats
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Ungdomspolitik

Ungdomspolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

Mål och budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-2017
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt samarbete - ungdomspolitik

Ungdomspolitik

Drygt 1,55 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar mellan 13 och 
25 år. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de 
beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad 
olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och 
inflytande.

Utbildningsdepartementet ansvarar sedan i januari 2011 för samord-
ning av regeringens ungdomspolitik, för frågor som rör ungdomsorga-
nisationer och internationellt samarbete kring ungdomsfrågor. Uppgif-
ten att samordna regeringens ungdomspolitik innebär ett aktivt sek-
torsövergripande arbete inom Regeringskansliet och gentemot andra 
myndigheter. Det innebär också en mängd kontakter med aktörer som 
bland annat ungdomsorganisationer och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
rågor, som tidigare hette Ungdomsstyrelsen, är en central aktör för den 
nationella ungdomspolitikens genomförande.

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 om en ny ungdomspolitisk 
proposition, (prop. 2013/14:191) Med fokus på unga - en politik för 
goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Propositionen är överlämnad 

http://www.regeringen.se/sb/d/19152
http://www.regeringen.se/sb/d/19152
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
http://www.regeringen.se/sb/d/1895
http://www.regeringen.se/sb/d/1895
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.oks.se/
http://www.oks.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
http://www.regeringen.se/sb/d/2479
http://www.regeringen.se/sb/d/2479
http://www.regeringen.se/sb/d/15145
http://www.regeringen.se/sb/d/15145
http://www.regeringen.se/sb/d/2479/a/242060
http://www.regeringen.se/sb/d/2479/a/242060
http://www.regeringen.se/sb/d/2479/a/164163
http://www.regeringen.se/sb/d/2479/a/164163


till riksdagen där debatt sker och beslut planeras den 17 juni. Proposi-
tionen innehåller förslag om mål, inriktning, genomförande och upp-
följning av ungdomspolitiken. Propositionen innehåller också ett ung-
domspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. I handlings-
programmet presenteras omkring 40 nya insatser för att stärka unga 
kvinnors och unga mäns inflytande, egen försörjning och psykiska 
hälsa samt ett antal övriga insatser för att genomföra ungdomspoli-
tiken. Under 2014 beräknas cirka 40 miljoner kronor avsättas för dessa 
insatser och cirka 30 miljoner kronor under 2015.

Ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar
I propositionen föreslår regeringen ett nytt mål för alla statliga beslut 
och insatser för ungdomar mellan 13 och 25 år:

	
 ▪	
 Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Det nya målet förtydligar ungdomspolitikens inriktning genom ett 
stärkt fokus på individens makt att forma sitt liv. Målet förtydligar att 
insatser för unga måste vara individanpassade och ta sin utgångspunkt 
i de mänskliga rättigheterna.

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande
Genom propositionen förtydligas att ungdomspolitiken är sektors-
övergripande och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, 
hälsa och kultur. Arbetet inom ungdomspolitiken ska syfta till att 
offentlig verksamhet som berör unga har ett ungdomsperspektiv, be-
drivs utifrån kunskap om ungas levnadsvillkor och samordnas mellan 
olika sektorer. Att ungdomspolitiken är sektorsövergripande förtyd-
ligas genom att målet gäller för alla statliga beslut och insatser som 
berör ungdomar. Detta synliggör alla berörda verksamhetsområdens 
gemensamma ansvar för att uppfylla målet.

Statliga beslut och insatser bör ha ett ungdomsperspektiv
Alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar bör ha ett ung-
domsperspektiv. Det betyder i praktiken att beslut och insatser som 
berör unga mellan 13 och 25 år ska:

	
 ▪	
 ta sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna,
	
 ▪	
 unga ska betraktas som en mångfald individer,
	
 ▪	
 unga ska stödjas att bli självständiga och
	
 ▪	
 ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande.

Uppföljning av ungdomspolitiken utvecklas
Uppföljning av utvecklingen i förhållande till det övergripande målet 
ska utvecklas bland annat genom skapande av en databas med 
indikatorer för att följa ungdomars levnadsvillkor. Jämförelser av 
statistik på lokal, regional och internationell nivå ska möjliggöras. 
Ungdomars egna och ungdomsorganisationernas perspektiv stärks i 
uppföljningen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors utvecklade 
uppdrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare 
Ungdomsstyrelsen) föreslås få i uppdrag att utveckla sin verksamhet 
när det gäller stödet till kommunernas och landstingens arbete med en 
kunskapsbaserad ungdomspolitik. Myndigheten ska arbeta mer 
långsiktigt och anpassa sitt stöd efter kommunernas och landstingens 
behov. Andra uppdrag är nya för myndigheten, som att ta fram och 
sprida kunskap om metoder för arbete med ungdomar och att arbeta 
med ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Myndigheten 
kommer liksom tidigare ansvara för att fördela statsbidrag till barn- 
och ungdomsorganisationer.



Ungdomspolitiska rådet
Det Ungdomspolitiska rådet som möts cirka två gånger per år bidrar 
till regeringens omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området. 
Genom Ungdomspolitiska rådet kan nya förslag inom 
ungdomspolitiken förankras hos representanter för politikens 
målgrupp. Rådet fungerar som en arena för diskussion och samråd om 
aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl nationella som 
internationella. Ungdomspolitiska rådet består av representanter från 
ungdomsorganisationer och av nätverk och verksamheter som på olika 
sätt arbetar med ungdomar. Även representanter från myndigheter och 
forskarsamhället deltar i rådet.

I propositionen Med fokus på unga föreslås att rådet ska ges en mer 
strategisk roll. Ungdoms-politiska rådet bör utvecklas till ett forum för 
regeringens samlade dialog med representanter för ungdomsorga-
nisationer. Rådet bör fylla funktionen att skapa bättre förutsättningar 
för ungdomspolitikens genomslag på alla berörda områden. Flera 
remissinstanser har välkomnat en utveckling av Ungdomspolitiska 
rådet. En rad förändringar kan göras för att ge rådet en mer strategisk 
roll. Olika satsningar och konkreta åtgärdsförslag som planeras av 
regeringen och som berör unga kan i högre utsträckning tas upp till 
diskussion i rådet för att förbättra och förankra förslagen. En viktig 
uppgift kan vara att bidra till uppföljningen av ungdomspolitiken ur ett 
ungdoms- och ungdomsorganisationsperspektiv. Rådets sammansätt-
ning bör även spegla mångfalden av ungdomsorganisationer.

Samarbete med andra aktörer
För politikområdet är det viktigt med ett utvecklat och stärkt 
samarbete med kommuner, landsting, Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), näringslivet och det civila samhället, särskilt 
ungdomsorganisationerna.

Internationellt samarbete
Sverige deltar i internationellt ungdomspolitiskt samarbete inom 
ramen för EU, FN, Europarådet, Nordiska ministerrådet samt 
Barentsrådet. Målet för den nationella ungdomspolitiken styr också det 
internationella samarbetet på det ungdomspolitiska området.

Ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet i EU för åren 
2010-2018 antogs under det svenska ordförandeskapet 2009.
	
 ▪	
 Informationsmaterial: EU-samarbetet på ungdomsområdet 

2010-2018

Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Prop. 2013/14:191 Med fokus på unga - en politik för goda 

levnadsvillkor, makt och inflytande
	
 	
 SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar - 

statistik, stöd och samverkan
	
 	
 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett 

förtydligat ansvar för stat och kommun
Ladda ner
	
 	
 Deltagare - Ungdomspolitiska rådet (pdf 13 kB)
Externa länkar
	
 	
 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 

webbplats
	
 	
 Om barn- och ungdomsforskning på FAS webbplats
	
 	
 Vem gör vad? Myndigheters insatser för barn och unga, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
webbplats (pdf-fil)
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Universitet och högskola

Universitet och högskola

	
 	
 Har inte undermenyer
Viktigare propositioner

	
 	
 Har inte undermenyer
Studentinflytande vid universitet och högskolor

	
 	
 Har inte undermenyer
Redovisningsuppdrag för universitet och högskolor

Universitet och högskola

Universitet och högskolor har en viktig och central roll
Det finns 14 universitet och 20 högskolor med statlig huvudman, 
vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. Dessutom finns det ett 
drygt 10-tal enskilda utbildningsanordnare bland annat Chalmers 
tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handels-
högskolan i Stockholm.

Vid universiteten och högskolorna finns ca 360 000 registrerade stu-
denter. En del av dessa studerar på deltid eller på kortare kurser. Räk-
nas dessa om till helårsstudenter blir antalet drygt 300 000. Vid uni-
versitet och högskolor finns drygt 65 000 personer anställda, vilket gör 
universitet och högskolor till den enskilt största statliga sektorn. Av all 
personal arbetar närmare 65 procent med forskning och undervisning. 
Lärosätenas totala intäkter uppgår till nästan 55 miljarder kronor per 
år, av dessa utgör 65 procent direkta statsanslag. Mätt i intäkter för alla 
lärosäten går knappt hälften till utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå och drygt hälften till forskning och utbildning på forskarnivå.

Verksamheten vid universitet och högskolor
Universitet och högskolors huvuduppgift är att bedriva utbildning som 
vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet, 
samt bedriva forskning och konstnärlig forskning.

Universitet och högskolor ska också samverka med det omgivande 
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forsk-
ningsresultaten tillkomna vid lärosätet kommer till nytta. Verksamhe-
ten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och 
utbildning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iakttas och främjas i 
verksamheten och förståelsen för andra länder och för internationella 
förhållanden ska främjas. 

Verksamheten vid våra lärosäten ska hålla en hög kvalitet och vara 
internationellt konkurrenskraftig. Sveriges förutsättningar för tillväxt, 
sysselsättning och framtida välstånd är intimt förknippade med kvali-
teten på den högre utbildningen och forskningen.

Målen för högskoleutbildning
Målen för all högskoleutbildning är att den, utöver kunskaper och 
färdigheter inom det område som utbildningen avser, bland annat ska 
ge studenterna:

	
 ▪	
 förmåga till självständig och kritisk bedömning,
	
 ▪	
 förmåga att självständigt lösa problem,
	
 ▪	
 förmåga att följa kunskapsutvecklingen, och
	
 ▪	
 beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

http://www.regeringen.se/sb/d/1895
http://www.regeringen.se/sb/d/1895
http://www.regeringen.se/sb/d/12673
http://www.regeringen.se/sb/d/12673
http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/171385
http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/171385
http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/54992
http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/54992


Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga att söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå. För de olika examina finns 
dessutom specifika mål.

Ansvarigt statsråd Helene Hellmark Knutsson
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Internationellt samarbete inom högre utbildning
	
 	
 Söka till högre utbildning

Externa länkar
	
 	
 Läs mer information om högskolor på studera.nu
	
 	
 Adresslista till universitet och högskolor i Sverige på 

Universitetskanslersämbetets webbplats

Uppdaterad 21 oktober 2014

Vuxenutbildning och folkbildning

Vuxenutbildning

	
 	
 Yrkeshögskolan
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommunal vuxenutbildning
	
 	
 Har inte undermenyer

Särskild utbildning för vuxna - särvux
	
 	
 Har inte undermenyer

Svenskundervisning för invandrare
	
 	
 Folkbildning

Vuxenutbildning

Sverige har sedan 1960-talet intagit en tätposition i västvärlden i fråga 
om satsningar på vuxenutbildning. Tillkomsten av skolväsendet för 
vuxna och de studiesociala reformerna vid mitten av 1970-talet inne-
bar ett fullföljande av den tradition som grundlagts genom det folkligt 
förankrade studie- och bildningsarbetet inom folkbildningen.

Skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Kommunal vuxenutbildning/komvux
Sverige har sedan 1960-talet intagit en tätposition i västvärlden i fråga 
om satsningar på vuxenutbildning. Tillkomsten av skolväsendet för 
vuxna och de studiesociala reformerna vid mitten av 1970-talet inne-
bar ett fullföljande av den tradition som grundlagts genom det folkligt 
förankrade studie- och bildningsarbetet inom folkbildningen.
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Skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Särskild utbildning för vuxna/särvux
Särskild utbildning för vuxna syftar till att ge vuxna med utvecklings-
störning kunskaper motsvarande dem som ungdomar kan få i grund-
särskolan och gymnasiesärskolan.

Utbildning i svenska för invandrare/sfi
Utbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi syftar även till att ge 
vuxna invandrare som saknar grundläggande kunskaper i läsning och 
skrivning sådana färdigheter.

Eftergymnasial yrkesutbildning istället för vuxenutbildning
Yrkeshögskolan
Utbildningar inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet 
och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller 
juridiska personer. Utbildningarna ska präglas såväl av stark 
arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. Utbildningarna ska 
vidare utvecklas och bedrivas av arbetsliv och utbildningsanordnare i 
samverkan. En anordnare ska efter ansökan hos myndigheten kunna få 
statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen.

Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är ett komplement till skolväsendet. De 
bidrar till att utveckla kunskaper och färdigheter inom specifika 
yrkesområden och kan bland annat bidra till bevarandet av 
traditionella yrkeskunskaper.

Folkbildningen
Folkbildningen har en lång tradition i svenskt samhällsliv och präglas 
av stor frihet där folkbildningen själv sätter upp mål medan staten 
anger syftena med statsbidraget. Dessa är bland annat att bidra till att 
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och att 
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Stödet har vidare 
till syfte att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
utbildningsnivån i samhället samt att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet. Till folkbildningen räknas folkhögskolor, 
studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. 
Folkbildningsrådet har ansvaret att fördela statsbidraget till 
folkhögskolorna, studieförbunden och studerandeorganisationerna.

Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet

Relaterat
	
 	
 Internationellt samarbete inom vuxenutbildningen
	
 	
 Lagrådsremiss: Individualisering och integration - en 

effektivare vuxenutbildning

Externa länkar
	
 	
 Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
	
 	
 Statens skolverks webbplats
	
 	
 Folkbildningsrådets webbplats

Uppdaterad 21 oktober 2014
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Gustav Fridolin

  Har inte undermenyer
CV

  Har inte undermenyer
Ansvarsområden

  Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage

  Har inte undermenyer
Kalendarium

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Gustav Fridolin
Utbildningsminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Gustav Fridolin, via registrator
Mer kontaktinformation
Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos Gustav Fridolin 
Mobiltelefon 072-221 87 03

Utbildningsminister Gustav Fridolin ansvarar för:

	
 	
 Förskola
Förskolan är en frivillig skolform och riktar sig till barn mellan 
ett och fem år. Syftet med förskolan är att stimulera barns 
utveckling och lärande samt att erbjuda barn en trygg omsorg.

	
 	
 Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet. 
Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever förskoleklass från 
och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess 
barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen ska 
stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem 
för fortsatt utbildning.

	
 	
 Fritidshem
Fritidshem riktar sig till elever i förskoleklass och i den 
obligatoriska skolan fram till och med vårterminen
det år de fyller tretton. Fritidshemmets uppgift är att 
komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull 
fritid och rekreation.

	
 	
 Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, 
specialskolan och grundsärskolan.
Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har 
föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis
läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.
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 De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och 
rörelsehindrade barn får sin undervisning i
grundskolan. Döva och gravt hörselskadade barn går däremot i 
specialskolan. Specialskolan omfattar tio
årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning 
som ges i grundskolan.

	
 	
 Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med 
utvecklingsstörning.

	
 	
 För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan. 
Grundsärskolan består av nio årskurser och ska ge
en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar 
och som så långt det är möjligt motsvarar
utbildningen i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en 
särskild inriktning som benämns träningsskola.
I träningsskolan går elever som inte kan tillgodogöra sig hela 
eller delar av undervisningen i grundsärskolan
i övrigt.

	
 	
 Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i 
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans
första sex år.

Uppdaterad 16 oktober 2014

Aida Hadzialic 

Gymnasie- och kunskapslyftsminister. Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic
	
 	
 Har inte undermenyer

CV
	
 	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 	
 Har inte undermenyer

Pressmeddelanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Tal
	
 	
 Har inte undermenyer

Uttalanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Debattartiklar
	
 	
 Har inte undermenyer

Intervjuer och reportage
	
 	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 	
 Har inte undermenyer

Webbutsändningar
	
 	
 Har inte undermenyer

Statssekreterare

Kontakta Aida Hadzialic
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Aida Hadzialic, via registrator
Mer kontaktinformation
Sofie Rudh
Pressekreterare hos Aida Hadzialic 
Telefon 08-405 27 37
Mobiltelefon 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
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Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic ansvarar 
för:

	
 	
 Gymnasieskola
Från höstterminen 2011 består den reformerade 
gymnasieskolan av 18 treåriga nationella program, som kan 
vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program. 
Gymnasieexamen från högskoleförberedande program ger 
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Det 
gör även yrkesexamen från yrkesprogram om eleven har läst de 
kurser i svenska och engelska som krävs för 
högskoleförberedande examen. Vid sidan av de nationella 
programmen finns introduktionsprogram för elever som inte är 
behöriga till nationella program. 

	
 	
 Vuxenutbildning och folkbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition. 
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån 
statlig eller kommunal vuxenutbildning till 
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning eller 
kompetensutveckling i arbetslivet.

	
 	
 Folkbildningen har en lång historia i svensk vuxenutbildning. 
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig", 
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. 
Till folkbildning räknas framför allt verksamhet inom 
folkhögskolor och studieförbund.

	
 	
 Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes 

levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen 
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN. 
De stöd som når flest personer är studiehjälp och studiemedel. 
Studiehjälp ges främst till unga studerande i gymnasieskolan. 
Studiemedel är ett samlat stöd som omfattar studerande på 
högskolenivå och annan eftergymnasial nivå samt vuxna 
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom 
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa 
studerande att få tilläggslån och merkostnadslån. För 
studerande med barn utgår ett tilläggsbidrag. 

	
 	
 Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra levnadsvillkoren för 
Sveriges cirka 1,5 miljoner ungdomar. Målen för politiken är 
att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig 
tillgång till makt. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande 
och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren 
för ungdomar. Arbetet med samordning och redovisning för att 
uppnå de övergripande målen sker inom fem huvudområden:

	
 	
 - Utbildning och lärande
- Arbete och försörjning
- Hälsa och utsatthet
- Inflytande och representation
- Kultur och fritid

Uppdaterad 23 oktober 2014
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Aida Hadzialic
*
Statsministern förordnar statsrådet Aida Hadzialic att fr.o.m. denna dag 
i chefen för Utbildningsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

l. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 
samt därtill anslutande särskilda utbildningsformer,

uppdragsutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare,

kompletterande utbildningar,

folkbildningsfrågor,

samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,

utbildning inom yrkeshögskolan,

studiestöd och andra studiesociala frågor.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 
samt därtill anslutande särskilda utbildningsformer,
uppdragsutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare,

utbildning inom yrkeshögskolan,

studiestöd och andra studiesociala frågor.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Aida Hadzialics 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

huvudmän för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxen-
utbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,

Myndigheten för yrkeshögskolan,

Folkbildningsrådet,

Centrala studiestödsnämnden,

Överklagandenämnden för studiestöd,

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något 
annat departement i den mån utbildningsanstaltens huvudsakliga 
verksamhetsområde eller ändamål kan hänföras till någon av de 
ärendegrupper som anges under punkterna l och 2 ovan.



Helene Hellmark Knutsson

  Har inte undermenyer
CV

  Har inte undermenyer
Ansvarsområden

  Har inte undermenyer
Pressmeddelande

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Helene Hellmark Knutsson
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Helene Hellmark Knutsson, via registrator
Klas-Herman Lundgren
Presskontakt hos Helene Hellmark Knutsson 
Mobiltelefon 072-551 56 15

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Helene Hellmark Knutsson
*
Statsministern förordnar statsrådet Helene Hellmark Knutsson att 
fr.o.m. denna dag i chefen för Utbildningsdepartementets ställe föredra 
följande ärenden.

l Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,

forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana 
ärenden inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,

rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

forskning som inte hör till något annat departement,
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pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Helene Hellmark 
Knutssons ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Universitetskanslersämbetet,

Universitets- och högskolerådet,

överklagandenämnden för högskolan,

Högskolans avskiljandenämnd,

statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat 
departement,

Kungl. biblioteket,

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,

Vetenskapsrådet,

regionala etikprövnmgsnämnder,

Centrala etikprövningsnämnden,

Polarforskningssekretariatet,

Rymdstyrelsen,

Institutet for rymdfysik,

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,

Kungl. Vetenskapsakademien,

Nobelstiftelsen,

bolag knutna till universitet eller högskolor,

European Spallation Source ESS AB,

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något 
annat departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat 
departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör lili
departementet ska tillgodose,

i den mån utbildningsanstartens., akademiens, samfundets eller 
stiftelsens huvudsakliga verksamhetsområde eller ändamål kan 
hänföras till någon av de ärendegrupper som anges under punkterna l 
och 2 ovan.

*
Statsministern förordnar att Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd samt Stiftelsen för vård- och allergiforskning fr.o.m. denna dag 
i chefen för Socialdepartementets ställe ska höra till statsrådet Helene 
Hellmark Knutssons ansvarsområde.

*
Statsministern förordnar att Akademiska Hus Aktiebolag fr.o.m. denna 
dag i chefen för Finansdepartementets ställe ska höra till statsrådet 
Helene Hellmark Knutssons ansvarsområde.



Helene Hellmark Knutsson

 Ansvarsområden
 Minister för högre utbildning och forskning, 
 Helene Hellmark Knutsson ansvarar för:

  Högre utbildning
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, 
som lyder direkt under regeringen.

  Det finns 14 universitet och 20 högskolor med statlig 
huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. 
Dessutom finns det 17 enskilda utbildningsanordnare 
bland annat Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen 
högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stock-
holm.

  De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift 
är att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.

  Forskning
Forskningspolitiken syftar till att stärka Sveriges ställning 
som forskningsnation och därmed stärka konkurrens-
kraften i en globaliserad värld.

Uppdaterad 17 oktober 2014

Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 15: Studiestöd (pdf 382 kB)

 ▪ Utgiftsområde 16: Utbildning och 
universitetsforskning (pdf 2,1 MB)
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* IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister (dep-chef)
Alice Bah Kuhnke
Demokratiproblem ingår i området för demokrati

Socialdepartementet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström. Del om idrott

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan. Delar om it od

Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och 
idrottsfrågor.

Om Kulturdepartementet
Ansvarsområden
	
 ▪	
 Kultur
	
 ▪	
 Medier
	
 ▪	
 Idrott

Kulturdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Budget
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kommittéer och utredningar
	
 ▪	
 Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
	
 ▪	
 Remisser och remissvar
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Vanliga frågor och svar
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

	
 Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokratiminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Kulturdepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommittéer och utredningar
	
 	
 Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
	
 	
 Remisser och remissvar
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 	
 Har inte undermenyer

Vanliga frågor och svar
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Kulturdepartementets ansvarsområden

	
 	
 Kultur
	
 	
 Medier
	
 	
 Idrott

Uppdaterad 4 november 2014 

Ansvarsområden, kulturdepartementet.

Kultur

	
 	
 Har inte undermenyer
Arkiv

	
 	
 Barn- och ungdomskultur
	
 	
 Bildkonst, arkitektur, form och design
	
 	
 Har inte undermenyer

Det civila samhället inom kulturområdet
	
 	
 Forskning inom kulturområdet
	
 	
 Har inte undermenyer

Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet
	
 	
 Internationellt samarbete
	
 	
 Har inte undermenyer

Jämställdhet inom kulturen
	
 	
 Har inte undermenyer

Kulturbryggan
	
 	
 Har inte undermenyer

Kultur och hälsa
	
 	
 Kulturmiljö
	
 	
 Kultursamverkan
	
 	
 Har inte undermenyer

Kultursponsring
	
 	
 Litteraturen, läsandet och språket
	
 	
 Museer och utställningar
	
 	
 Teater, dans och musik
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Kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

	
 ▪	
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till 
att utveckla sina skapande förmågor,

	
 ▪	
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
	
 ▪	
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och 

utvecklas,
	
 ▪	
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

inom kulturområdet,
	
 ▪	
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Medier

	
 	
 Radio och tv
	
 	
 Dagspress
	
 	
 Film
	
 	
 Har inte undermenyer

Skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt samarbete

Mål för mediepolitiken
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, 
massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka 
skadliga inslag i massmedierna.

Idrott

	
 	
 Har inte undermenyer
Idrottslyftet

	
 	
 Har inte undermenyer
Arbete mot dopning

	
 	
 Har inte undermenyer
Barnidrott

	
 	
 Har inte undermenyer
Internationellt samarbete inom idrottsområdet

	
 	
 Har inte undermenyer
Internationella idrottsevenemang

	
 	
 Har inte undermenyer
Läsfrämjande insatser för idrottande barn och ungdom

	
 	
 Supporterkultur
Idrott
Regeringen vill stödja en stark och självständig idrottsrörelse som 
engagerar många och är en viktig del i vår gemensamma välfärd. En 
viktig utgångspunkt för regeringen är att idrotten är inkluderande och 
öppen för alla, oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell 
läggning, livsåskådning, social, etnisk eller kulturell bakgrund, eller 
funktionsnedsättning. 

Regeringen kommer att i dialog med Riksidrottsförbundet arbeta för 
att fler ska inkluderas i idrotten. Regeringen kommer även att analyse-
ra utvecklingen när det gäller avgifter inom barn- och ungdomsidrotten 
och dess inverkan på förutsättningen för en idrott som är öppen för 
alla.

Barn och ungas idrottande och rörelse är prioriterade frågor. Målen för 
idrottsfrågorna är att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och 
män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja 
en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, 
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kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning. Att 
öka barn och ungas idrottande och rörelse är därför prioriterade frågor.
Statens stöd till idrotten
Statens stöd till idrotten syftar till att stödja verksamhet som

	
 ▪	
 bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och 
benägenhet för motion och idrott,

	
 ▪	
 bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka 
barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt 
idrottande,

	
 ▪	
 gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
	
 ▪	
 bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed 

främjar en god folkhälsa,
	
 ▪	
 syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män 

lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
	
 ▪	
 främjar integration och god etik, och
	
 ▪	
 aktivt motverka dopning inom idrotten.

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares 
internationella konkurrenskraft.

Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan har 
från och med 2010 ansvaret att följa upp statens stöd till idrotten. 
Uppföljningen görs i form av en regelbunden och långsiktig uppfölj-
ning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal indikatorer, 
fördjupade analyser och kompletterande forskning. Sveriges Riks-
idrottsförbunds återrapportering är inriktad på kvantitativa resultat-
mått.

Det bidrag till svensk idrott som tidigare beräknats som en andel av 
överskottet från AB Svenska Spel och det generella spelbidraget har 
upphört och ersattes 2010 av ett stabilt och förutsägbart höjt anslag 
över statsbudgeten.

Alice Bah Kuhnke

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Tal

	
 	
 Har inte undermenyer
Uttalanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Debattartikel

	
 	
 Har inte undermenyer
Webbutsändningar

	
 	
 Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Alice Bah Kuhnke
Kulturdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Alice Bah Kuhnke, via registrator
Mer kontaktinformation
Hanna Lidström
Presskontakt hos Alice Bah Kuhnke 
Mobiltelefon 072-542 80 32
e-post till Hanna Lidström
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Alice Bah Kuhnke
 Ansvarsområden
  Statsministern har den 14 oktober beslutat om fördel-

ningen av ansvarsområden mellan statsråden. Kultur- 
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ansvarar för 
kultur- och mediefrågor medan idrottsfrågorna flyttar till 
Socialdepartementet. Hon ansvarar också för demokrati-
politiken som i dag handläggs i Justitiedepartementet 
samt frågor om diskriminering, de nationella minorite-
terna och mänskliga rättigheter nationellt som handläggs 
av Arbetsmarknadsdepartementet.

  Statsråd Alice Bah Kuhnke ansvarar även för frågor om 
trossamfund och begravningsverksamheten, Sametinget 
och frågorna om politiken för det civila samhället. Dessa 
frågor handläggs idag av Socialdepartementet, Lands-
bygdsdepartementet samt Utbildningsdepartementet.

  Ansvaret för de nya frågorna flyttar till Kulturdeparte-
mentet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14 
oktober beslutat om så kallade §5-förordnanden, vilket 
innebär att Alice Bah Kuhnke föredrar de ärenden som är  
kopplade till hennes portfölj, men som fram till den 1 
januari 2015 handläggs av andra departement än Kultur-
departementet. 

Vad är ett § 5-förordnande?
Ett § 5-förordnande är ett förordnande enligt 7 kap. 5 § 
regeringsformen som innebär att statsministern beslutar 
att ett ärende som hör till ett visst departement ska före-
dras av ett annat statsråd än departementschefen. Denna 
ordning gäller fram till årsskiftet, då frågorna formellt 
flyttar över till det departement där det ansvariga 
statsrådet sitter. 

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Alice Bah Kuhnke
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra förvalt-
ningsärenden som gäller medborgarnas inflytande och delaktighet i 
samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat 
departement samt demokrati och allmänna val, i den mån sådana 
frågor inte hör till något annat departement.

Statsministern beslutar vidare att Valmyndigheten SKB höra till 
statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.

*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra förvaltnings- och
lagstiftningsärenden som gäller trossamfund och begravningsväsendet.

Statsministern beslutar vidare att Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund ska höra till statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.

*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Utbildningsdepartementets ställe föredra förvaltnings-
ärenden som gäller

allmänna frågor om förutsättningar för det civila samhällets organisa-
tioner,



samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,

bidrag till allmänna samlingslokaler.
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Landsbygdsdepartementets ställe föredra lagstiftnings-
ärenden som gäller Sametinget.

Statsministern beslutar vidare att Sametinget ska höra till statsrådet 
Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.

*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra följande 
ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på 
nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

diskriminering på grund av kön; könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattoing, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden 
inte hör till något annat departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, 
i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexu-
ella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den 

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt 
samordning och utveckling av sådana frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana 
frågor.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden 
inte hör till något annat departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement,

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Alice Bah Kuhnkes 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Diskrimineringsombudsmannen,

Nämnden mot diskriminering.



Gabriel Wikström 

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Socialdepartementet.

Gabriel Wikström
	
 	
 Har inte undermenyer

Cv
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Ansvarsområden
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Pressmeddelanden
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Tal
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Debattartiklar
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Webbutsändningar
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Statssekreterare

Kontakta Gabriel Wikström
Socialdepartementet
e-post till Gabriel Wikström, via registrator
Mer kontaktinformation
Christian Scharf
Presskontakt hos Gabriel Wikström 
Mobiltelefon 072-215 12 02
e-post till Christian Scharf
Juan-Pablo Roa
Presskontakt hos Gabriel Wikström 
Telefon 08-405 33 72
Mobiltelefon 072-249 47 20
e-post till Juan-Pablo Roa

Gabriel Wikström

	
 Ansvarsområden för folkhälso-, sjukvårds- och 
	
 idrottsministern

	
 Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel 	
Wikström 
ansvarar för frågor som rör folkhälsa, hälso- 	
 och sjukvård samt 
idrott.

	
 	
 Folkhälsa
	
 	
 Hälso- och sjukvård
	
 	
 Idrott

Idrott.  Se idrott ovan under “Kulturdepartementet”
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Mehmet Kaplan 

Bostads- och stadsutvecklingsminister. Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan
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Ansvarsområden
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Pressmeddelanden
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Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan 
Mobiltelefon 070-208 94 43

Mehmet Kaplan

 Ansvarsområden

 Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan 
 ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor 
 som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om 
 urban utveckling som i dag hanteras av 
 Arbetsmarknadsdepartementet.  

 Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och 
 postkommunikation.

 Ansvarsområden för bostadsfrågor od visas i området för 
	
 hushåll, då det gäller drift  od, dvs användarperspektivet. 
	
 Områdena visas också i området för planering av fysiska 
	
 miljöer där det gäller planeringsperspektivet. Områdena 
	
 visas också i området för näringar, där det gäller byggnads-    
	
 arbeten och tillverkning av byggprodukter o d.

	
 Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där 
	
 det gäller användningen av it m m och i området för 
	
 näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Mehmet Kaplan
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (it),

övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig förvalt-
ning,

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement,

postkommunikationer,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

postkommunikation,

elektronisk kommunikation,
informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans 
ansvarsområde ska höra föijande myndigheter och organ:

Post- och telestyrelsen,

E-Iegitimationsnämnden.

(Post bör ingå i transporter)



Från näringsdepartementet
It-politik och postfrågor

Politiken för informationssamhället
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Budget för informationssamhället

	
 	
 Digitalisering
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Bredband
	
 	
 E-förvaltningen
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Internationellt
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Remisser

Ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Politiken för informationssamhället
I politiken för informationssamhället ingår it-politik och postfrågor. 

It-politiken handlar om att främja digitaliseringen inom alla samhälls-
områden. Området omfattar reglering och främjande av it och elektro-
nisk kommunikation, inklusive nät- och informationssäkerhet, fre-
kvenspolitik, internets förvaltning, tillgång till bredband och infra-
struktur för it. 

Politiken för post handlar om villkor och förutsättningar för postopera-

törer på marknaden. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till 
den samhällsomfattande posttjänsten, som omfattar daglig service till 
alla hushåll, företag och organisationer samt grundläggande betal-
tjänster. Genom sitt nära samband med marknader som till exempel 
kommunikation, transport och logistik och reklam är postsektorn en 
viktig del av samhällets ekonomiska infrastruktur.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för informationssamhället 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen totalt cirka 500 
miljoner för området politiken för informationssamhället. Regeringen 
förstärker bland annat styrningen och samordningen av it-
användningen i statsförvaltningen. Årligen satsas 45 miljoner kronor 
under perioden 2015-2018 på innovativa och samverkande digitala 
lösningar.
	
 ▪	
 Budget för informationssamhället
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Alla notiser

Budget för 2015
	
 ▪	
 Budget för informationssamhället
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget

Myndighet
	
 ▪	
 Post- och telestyrelsen (PTS)

TTE-rådet 
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation 
och energi, TTE-rådet.
	
 ▪	
 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet
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Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund 

och fritid (pdf 2,5 MB)

Budgeten

 ▪ Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 2,2 
MB)

	
    Politiken för informationssamhället ingår här. Politiken för 
	
    transporter ingår i området för transporter.
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* Jobb. 
   Politik för en arbetsmarknadsminister .

Jämställdhet i jobb ingår i “Jobb”. Jämställdhet i all-mänhet 
ingår i “Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Social-tjänst”

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsminister (dep-chef)
Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbets-
marknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och 
integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

Om Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
	
 ▪	
 Arbetsliv
	
 ▪	
 Arbetsmarknad
	
 ▪	
 Integration
	
 ▪	
 Diskriminering
	
 ▪	
 Mänskliga rättigheter

Arbetsmarknadsdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Arbetet i EU
	
 ▪	
 Budget
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Organisation
	
 ▪	
 Remisser
	

	
 ▪	
 Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ansvarsområden

Ansvarsområden för Arbetsmarknadsdepartementet

	
 	
 Arbetsliv
Arbetslivspolitiken består av områdena arbetsmiljö, arbetsrätt 
och lönebildning. Arbetsmiljöpolitiken omfattar insatser för ett 
väl fungerande arbetsmiljöarbete, arbetsrättsområdet behandlar 
de arbetsrättsliga frågorna och lönebildningsområdet avser 
insatser för en väl fungerande lönebildning och medling i 
arbetstvister.

	
 	
 Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsfrågorna omfattar i huvudsak matchning av 
arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska 
program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättningen 
och Europeiska Socialfonden.

	
 	
 Integration
Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares 
etablering i samhället, ersättning till kommunerna för 
flyktingmottagande, främjande av integration, urbant 
utvecklingsarbete och svenskt medborgarskap.

	
 	
 Diskriminering
Politiken mot diskriminering omfattar åtgärder för att 
förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I 
området ingår även åtgärder mot diskriminering, 
främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av 
intolerans.

	
 	
 Mänskliga rättigheter på nationell nivå
Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och 
utveckling av frågorna på nationell nivå. I det ingår även ett 
ansvar för rapportering till FN-kommittéer om efterlevnaden av 
vissa konventioner.
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 Svenskt medborgarskap
Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på 
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap 
förvärvas vid födelsen om någon av föräldrarna är svensk 
medborgare. En annan grundprincip är att undvika statslöshet. 
Sedan 2001 accepterar Sverige dubbelt medborgarskap.

	
 	
 Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om skydd och stöd för de 
nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. 
De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt 
gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet för de 
nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete att värna om de 
mänskliga rättigheterna.

Uppdaterad 22 oktober 2014

Arbetsliv

Arbetsliv

	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetsmiljö
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetsrätt
	
 	
 Har inte undermenyer

Lönebildning

Ansvarigt statsråd Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister

Ansvarigt departement Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsliv
Arbetslivspolitiken är central för en väl fungerande arbetsmarknad. 
Politiken bygger på en ansvarsfördelning mellan staten och arbets-
marknadens parter, där statens roll är att genom ändamålsenliga regel-
verk och andra styrmedel säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta 
tillkomsten av nya jobb. Samtidigt skapas förutsättningar för arbets-
marknadens parter att i kollektivavtal ta ansvar för villkorens närmare 
utformning, lönebildningen, m.m. 

Regeringen vill främja kollektivavtalsvillkor inom t.ex. arbetsmark-
nadspolitiken och inom ramen för offentlig upphandling. Den svenska 
arbetsmarknadsmodellen ska skapa goda förutsättningar för trygghet, 
utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. För en väl fungerande modell, 
som över tid kan utvecklas, behövs en bra dialog mellan staten och 
arbetsmarknadens parter.
Arbetsmiljö
För att fler ska kunna arbeta längre måste arbetsmiljöförhållandena 
utformas så att människor inte slits ut i förtid. De grundläggande 
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kraven på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet läggs fast i 
lagstiftningen. Genom denna tydliggörs vilka krav som ställs på alla 
företag och verksamheter som verkar inom landets gränser.

Det moderna arbetslivet medför nya utmaningar, ofta av psykosocial 
art, samtidigt som många mer traditionella arbetsmiljöproblem, ofta av 
teknisk eller fysisk art, kvarstår. Många upplever ett mer stressigt 
arbetsliv som sliter ut människor i förtid. Om människor ska orka 
jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt 
och fysiskt slitsamma arbeten.

Än större krav på arbetsmiljöförbättringar ställs för att uppnå ett längre 
arbetsliv. Den tillgängliga statistiken inom arbetsmiljöområdet visar på 
en negativ utveckling av antalet arbetsskador.

Arbetsmiljöarbetet måste ha en fast och tydlig förankring ute på 
arbetsplatserna. I detta arbete har skyddsombud och regionala 
skyddsombud en viktig funktion.
Arbetsrätt
Regeringen vill arbeta på flera fronter för att stärka och utveckla den 
svenska arbetsmarknadsmodellen, både nationellt och inom EU-
arbetet. Kollektivavtalens ställning måste värnas. Svenska löner och 
villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Det är viktigt att 
lagstiftningen utformas så att den främjar tillämpningen av sådana 
villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om i 
kollektivavtal.

Budget
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
	
 ▪	
 Arbetsmarknadsdepartementets budget

Myndigheter
	
 ▪	
 Svenska ILO-kommittén

	
 ▪	
 Arbetsmiljöverket
	
 ▪	
 Medlingsinstitutet

Domstol
	
 ▪	
 Arbetsdomstolen

Relaterade myndigheter
	
 ▪	
 Vinnova
	
 ▪	
 Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)

Arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer
	
 ▪	
 LO (Landsorganisationen i Sverige)
	
 ▪	
 TCO (Tjänstemännens Centralorganisatio)
	
 ▪	
 SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)
	
 ▪	
 Arbetsgivarverket
	
 ▪	
 Svenskt Näringsliv
	
 ▪	
 SKL (Sveriges kommuner och landsting)
	
 ▪	
 Företagarna
	
 ▪	
 Fria företagare

Internationella organ
	
 ▪	
 Europarådet
	
 ▪	
 Europeiska arbetsmiljöbyrån
	
 ▪	
 ILO (International Labour Organization)
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Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetslöshetsstatistik
	
 	
 Nyhetsbrev om arbetsmarknaden

Ansvarigt statsråd Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister

Ansvarigt departement Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknad
Jobbpolitiken i Sverige måste ta sin utgångspunkt i människors vilja 
till arbete och utveckling. Arbete betyder gemenskap och tillhörighet; 
makt att forma sitt liv och sin framtid. Att fler kvinnor och män finner 
ett jobb är avgörande för att hålla ihop Sverige. Ett land med hög 
sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet blir rikare, tryggare och 
öppnare.

Regeringens övergripande politiska prioritering är därför full 
sysselsättning. Det är en helt central uppgift att skapa förutsättningar 
för fler jobb och med kraft bekämpa arbetslösheten. Det är särskilt 
angeläget att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten 
och den höga långtidsarbetslösheten, liksom att överbrygga 
matchningsgapet på arbetsmarknaden. Fler utrikes födda kvinnor och 
män måste ges förutsättningar att snabbt komma i arbete.

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra regeringens politik. Antalet 

personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka 
så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Budget
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
	
 ▪	
 Arbetsmarknadsdepartementets budget

Myndigheter
	
 ▪	
 Arbetsförmedlingen
	
 ▪	
 IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen)
	
 ▪	
 IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering)
	
 ▪	
 Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i 

Sverige)
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Integration

Asyl, migration och integration

	
 	
 Integration
	
 	
 Migrations- och asylpolitik
	
 	
 Information om viseringar (visum)

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson Justitie- och migrationsminister
Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister

Ansvarigt departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Justitiedepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet, 23 oktober 2014
Arbetsförmedlingen får medel för nyanländas etablering
Arbetsförmedlingen tillförs medel från årsskiftet för att upprätthålla 
kvaliteten i arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 
Det kraftigt ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget innebär en 
stor utmaning för Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten 
behöver tillräckliga förvaltningsresurser för att kunna fullfölja 
lagstadgade uppdrag för etablering i arbete för både kvinnor och män.
	
 ▪	
 Integrationssatsningar i budgeten för 2015

Justitiedepartementet, 23 oktober 2014
Budget för migration 2015

Målet för migrationspolitiken är att säkerställa en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den 
reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en 
behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar 
migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och 
internationella samarbetet. Faktablad som beskriver budgeten för 
migrationsområdet 2015.
	
 ▪	
 Informationsmaterial: Budget för migration 2015

Arbetsmarknadsdepartementet, 21 oktober 2014
Statsrådens ansvarsområden
Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och chef för 
Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ansvarar för frågorna 
arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och integration.

Statsminister Stefan Löfven har dock beslutat att vissa ärenden som 
hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska föredras av ett annat 
statsråd. Anledningen till detta är att frågorna vid årsskiftet flyttar till 
de förordnade statsrådens departement.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på 
Justitiedepartementet får ansvar för frågor om svenskt medborgarskap.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan på 
Näringsdepartementet får ansvar för frågor om urban utveckling.

Fler notiser
	
 ▪	
 Läs om budgetpropositionen för 2015 och ladda ner den som 

pdf
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Information om viseringar och visum 
Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i 
Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars 
medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik 
Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom 
migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Externa länkar
	
 	
 Migrationsverkets webbplats
	
 	
 Sveriges domstolars webbplats
	
 	
 UNCHR - FN:s flyktingkommissaries webbplats

Diskriminering

Diskrimineringsfrågor

	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Diskrimineringslagen
	
 	
 Homo- bisexuella och transpersoners rättigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Samtidigt 
inrättades Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att 
lagen följs.

Diskrimineringsförbudets omfattning
I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i 
princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. 
Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om att bristande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som 
en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

	
 ▪	
 Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering 2015

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) inrättades den 1 januari 2009 
och har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. DO utreder bland 
annat anmälningar om diskriminering och granskar hur arbetsgivare, 
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högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på 
åtgärder för att förebygga diskriminering.

Rätt för intresseorganisationer att föra talan
Diskrimineringslagen ger rätt till vissa ideella föreningar att i domstol 
föra talan för enskilda personer. För att få föra talan ska den ideella 
föreningen enligt sina stadgar ta tillvara sina medlemmars intressen. 
Föreningen ska även ha intresse i saken och ekonomiska 
förutsättningar att föra talan och även i övrigt vara lämpad att företräda 
den enskilde.

Ersättning vid diskriminering
Vid överträdelse av diskrimineringslagen kan 
diskrimineringsersättning utgå. Diskrimineringsersättningen ska både 
vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och 
samtidigt avskräcka från diskriminering.

Fakta om diskrimineringslagen
SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av: 
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder.

DISKRIMINERINGSFÖRBUDENS OMFATTNING
Diskrimineringslagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller:
- arbetslivet
- utbildningsverksamhet

- arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan 
offentligt uppdrag
- start eller bedrivande av näringsverksamhet
- yrkesbehörighet
- medlemskap i vissa organisationer
- varor, tjänster och bostäder
- allmän sammankomst och offentlig tillställning
- hälso- och sjukvården
- socialtjänsten
- socialförsäkringen
- arbetslöshetsförsäkringen
- studiestöd
- värnplikt och civilplikt
- offentlig anställning.

Relaterat
	
 	
 Proposition 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot 

åldersdiskriminering
	
 	
 Prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i 

fråga om försäkringstjänster
	
 	
 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
	
 	
 Diskrimineringslagen på engelska
	
 	
 Lagen om Diskrimineringsombudsmannen på engelska

Externa länkar
	
 	
 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567
	
 	
 Lag om Diskrimineringsombudsmannen, SFS 2008:568
	
 	
 Mer om arbetet mot diskriminering på 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats
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Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

	
 	
 Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
	
 	
 Mänskliga rättigheter i Sverige
	
 	
 Har inte undermenyer

FN:s råd för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Den första FN-texten om mänskliga rättigheter är FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Den innehåller de 
flesta av de rättigheter som senare har specificerats i olika 
internationella konventioner.

Bland annat innehåller den de grundläggande friheterna, såsom rätten 
att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå 
med i en organisation eller att ordna möten rätten till skydd mot 
övergrepp, till exempel rätten till en rättvis rättegång, att inte bli 
godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr
rättigheter för att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven, till 
exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård 
och till utbildning.

Under de drygt sextio år som gått sedan den allmänna förklaringen 
antogs har rättigheterna slagits fast i ett antal internationella 
konventioner. Konventionerna tillförsäkrar enskilda olika rättigheter 
gentemot de stater som har ratificerat konventionerna. Sverige har 
ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, vilket 

innebär att vi förbundit oss att respektera konventionernas regler. Den 
svenska utrikespolitiken ska bidra till att människor även i andra 
länder får del av de mänskliga rättigheterna.

Sverige och mänskliga rättigheter
Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de mänskliga 
rättigheterna i det främsta rummet. För ett litet land som Sverige är 
respekten för internationella normer en förutsättning för vårt 
utrikespolitiska agerande.

Omsorgen om folkrätten och de mänskliga rättigheterna genomsyrar 
regeringens handlande såväl multilateralt i FN som regionalt i EU och 
andra organ samt bilateralt med enskilda stater.

Sveriges prioriteringar
För att värna om folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna, och 
verka för att den efterlevs och stärks, har man från svensk sida

	
 ▪	
 " verkat för att människor också i andra länder får del av de 
mänskliga rättigheter som fastslagits inom ramen för FN och 
andra internationella fora

	
 ▪	
 " verkat för att folkrätten och de mänskliga rättigheterna 
genomsyrar svenska och EU:s utrikespolitiska 
ställningstaganden

	
 ▪	
 " främjat en modern tolkning av FN-stadgan där individens 
säkerhet och rättigheter är centrala

	
 ▪	
 " fortsatt aktivt slagit vakt om den internationella 
brottmålsdomstolen (ICC)

	
 ▪	
 " verkat för att den internationella kampen mot terrorism 
bedrivs med full respekt för folkrätten, de mänskliga 
rättigheterna och rättsstatens principer

	
 ▪	
 " verkat för en förbättrad övervakning av den internationella 
humanitära rätten
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Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
För att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och informera 
om de svenska åtagandena på området har regeringen en webbplats om 
mänskliga rättigheter. Här finns bland annat mer information om 
regeringens arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och i svensk 
utrikespolitik. På webbplatsen finns också nyheter, konventioner, 
skrivelser, publikationer och rapporter om de mänskliga rättigheterna i 
världens alla länder.

Relaterat
	
 	
 Lärarhandledning för gymnasieskolan om mänskliga rättigheter 

2014

Ladda ner
	
 	
 Viktiga grundpelare i arbetet för mänskliga rättigheter (pdf 333 

kB)
	
 	
 Viktiga grundpelare i arbetet för mänskliga rättigheter, vykort 

(pdf 1,0 MB)

Externa länkar
	
 	
 Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

Ylva Johansson

Arbetsmarknadsminister Arbetsmarknadsdepartementet

  Har inte undermenyer
Cv

  Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

  Har inte undermenyer
Tal

  Har inte undermenyer
Uttalanden

  Har inte undermenyer
Debattartiklar

  Intervjuer och reportage

  Har inte undermenyer
Kalendarium

  Har inte undermenyer
Webbutsändningar

  Har inte undermenyer
Cv - statssekreterare Erik Nilsson

Kontakta Ylva Johansson
Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ylva Johansson (via registrator)
Mer kontaktinformation
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Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv 

(pdf 1,1 MB)

 ▪ Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
	
 Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för  
	
 fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader 
	
 och näringar.
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* Näringar. 
   Politik för en näringsminister.

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister (dep-chef)
Mikael Damberg

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer 
och näringar (byggnadsverksamheter)

Näringsdepartementet
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som 
rör näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur 
samt regional utveckling.

Om Näringsdepartementet
Ansvarsområden
	
 ▪	
 Energi
	
 ▪	
 It-politik
	
 ▪	
 Näringsliv
	
 ▪	
 Postfrågor
	
 ▪	
 Regional tillväxt
	
 ▪	
 Transporter och infrastruktur

Näringsdepartementet
	
 ▪	
 Budget
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Myndigheter
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Synpunkter, idéer och frågor
	
 ▪	
 Remisser
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Mikael Damberg Närings- och innovationsminister 
	
 ▪	
 Anna Johansson Infrastrukturminister 
	
 ▪	
 Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister
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Ansvarsområden. I korthet.

Näringsdepartementet

	
 	
 Budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Ansvarsområden
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 	
 Organisation
	
 	
 Myndigheter
	
 	
 Har inte undermenyer

Kommittéer
	
 	
 Har inte undermenyer

Synpunkter, idéer och frågor
	
 	
 Remisser
	
 	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Näringsdepartementets ansvarsområden

	
 	
 Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och 
användning av energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. El- och 
gasmarknadsfrågor, förnybar energi såsom bio- och solenergi 
samt vind- och vattenkraft, samt energieffektivisering utgör 
viktiga delar inom området.

	
 	
 It-politik
It-politiken handlar om att främja digitaliseringen inom alla 
samhällsområden. Området omfattar reglering och främjande 
av it och elektronisk kommunikation, inklusive nät- och 
informationssäkerhet, frekvenspolitik, internets förvaltning, 
tillgång till bredband och infrastruktur för it. 

	
 	
 Näringsliv
Näringspolitiken handlar om insatser för att skapa goda 
ramvillkor för företag, stärka entreprenörskap, innovationskraft 
och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar geologi-, 
meteorologi-, mineral- och statsstödsfrågor, samt 
säkerhetsfrågor inom elområdet. Näringspolitiken omfattar 
även riktade insatser till olika branscher och sektorer, såsom 
turism, stål-, skogs-, gruv-, metall- och kemiindustrin samt 
fordons-, läkemedels- och it-industrin. 

	
 	
 Postfrågor
Politiken för post handlar om villkor och förutsättningar för 
postoperatörer på marknaden. Syftet är att säkerställa 
allmänhetens tillgång till den samhällsomfattande posttjänsten, 
som omfattar daglig service till alla hushåll, företag och 
organisationer samt grundläggande betaltjänster. Genom sitt 
nära samband med marknader som till exempel 
kommunikation, transport och logistik och reklam är 
postsektorn en viktig del av samhällets ekonomiska 
infrastruktur. 

	
 	
 Regional tillväxt
Politiken för regional tillväxt handlar om att hela Sveriges 
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utvecklingskraft, tillväxtpotential och 
sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara. Området omfattar 
regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till 
kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram. Den 
nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
lägger fast inriktningen för perioden 2014-2020.

	
 	
 Transporter och infrastruktur
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet. 
I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt 
transport- och infrastrukturforskning. 

Uppdaterad 31 oktober 2014

Energi

Energi
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för energi
	
 	
 Energieffektivisering
	
 	
 Energimarknader
	
 	
 Förnybar energi
	
 	
 Har inte undermenyer

Kärnkraft
	
 	
 Har inte undermenyer

Samordningsråd för smarta elnät
	
 	
 Fossiloberoende fordonsflotta
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt
	
 	
 Har inte undermenyer

Remisser

Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Energiminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av 
energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. El-, värme- och gasmarknadsfrågor, förnybar 
energi såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft, samt 
energieffektivisering utgör viktiga delar inom området.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för energi 2015
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I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kro-
nor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det 
statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen 
av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen 
innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till 
solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.
	
 ▪	
 Budget för energi
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Utbildningsdepartementet, 20 oktober 2014
Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och 
energieffektivisering i skolan
Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande budgetpro-
positionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av investeringar 
i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läro-
miljöer.

- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och 
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och 
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och 
lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger 
utbildningsminister Gustav Fridolin.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad 

arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan
	
 ▪	
 Promemoria: Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 

energieffektiviseringar

Näringsdepartementet, Miljödepartementet, 
Finansdepartementet, 16 oktober 2014
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av 
Vattenfall
Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovations-
minister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En 
statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det 

gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställ-
ningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. 

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa 
Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister 
tillika biträdande finansminister Per Bolund.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall

Alla notiser

Budget för 2015
	
 ▪	
 Budget för energi
	
 ▪	
 Läs om statens budget på regeringen.se/budget

Myndigheter
	
 ▪	
 Elsäkerhetsverket
	
 ▪	
 Energimarknadsinspektionen
	
 ▪	
 Energimyndigheten
	
 ▪	
 Svenska kraftnät

TTE-rådet 
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation 
och energi, TTE-rådet.
	
 ▪	
 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet
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It-politik och postfrågor
Politiken för informationssamhället
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Internationellt
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Remisser

Ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Politiken för informationssamhället
I politiken för informationssamhället ingår it-politik och postfrågor. 

It-politiken handlar om att främja digitaliseringen inom alla samhälls-
områden. Området omfattar reglering och främjande av it och elektro-
nisk kommunikation, inklusive nät- och informationssäkerhet, fre-
kvenspolitik, internets förvaltning, tillgång till bredband och infra-
struktur för it. 

Politiken för post handlar om villkor och förutsättningar för postopera-
törer på marknaden. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till 
den samhällsomfattande posttjänsten, som omfattar daglig service till 

alla hushåll, företag och organisationer samt grundläggande betal-
tjänster. Genom sitt nära samband med marknader som till exempel 
kommunikation, transport och logistik och reklam är postsektorn en 
viktig del av samhällets ekonomiska infrastruktur.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för informationssamhället 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen totalt cirka 500 
miljoner för området politiken för informationssamhället. Regeringen 
förstärker bland annat styrningen och samordningen av it-
användningen i statsförvaltningen. Årligen satsas 45 miljoner kronor 
under perioden 2015-2018 på innovativa och samverkande digitala 
lösningar.
	
 ▪	
 Budget för informationssamhället
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
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Myndighet
	
 ▪	
 Post- och telestyrelsen (PTS)

TTE-rådet 
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation 
och energi, TTE-rådet.
	
 ▪	
 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet
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 Statlig företagsfinansiering
	
 	
 Miljöteknik
Ansvarigt statsråd Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Näringspolitik
Näringspolitiken handlar om insatser för att skapa goda ramvillkor för 
företag, stärka entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungeran-
de konkurrens. Området omfattar geologi-, meteorologi-, mineral- och 
statsstödsfrågor, samt säkerhetsfrågor inom elområdet. Näringspoliti-
ken omfattar även riktade insatser till olika branscher och sektorer, 
såsom turism, stål-, skogs-, gruv-, metall- och kemiindustrin samt 
fordons-, läkemedels- och it-industrin.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för näringspolitiken 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 5,4 miljarder kro-
nor för området näringspolitik. Regeringen vill bland annat stärka 
småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader, öka anslaget till 
Almi Företagspartner och förändra verksamhetsinriktningen för 
Fouriertransform AB. Vidare ska en nyindustrialieringsstrategi tas 
fram, ett innovationsråd inrättas och insatser för utveckling och export 
av svensk miljöteknik prioriteras.
	
 ▪	
 Budget för näringspolitik
	
 ▪	
 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Näringsdepartementet, 22 oktober 2014
Förstärkning av Almi
Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 föreslå ett ökat 
anslag till Almi Företagspartner med 130 miljoner kronor per år från 
och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet att utöka sin verk-
samhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga 
faser eller med tillväxtpotential.

En del av Almis ökade anslag ska användas för att ta tillvara utländska 
företagares kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Förstärkning av Almi

Näringsdepartementet, 22 oktober 2014
Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen
Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekost-
nader. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 att föreslå 
att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att före-
tagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor. 
Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i för-
längningen leder till att fler små företag vågar nyanställa.
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Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är 
ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga 
högkostnadsskyddet.
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 Pressmeddelande: Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för 
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Internationellt

Ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Regional tillväxt
Politiken för regional tillväxt handlar om att hela Sveriges 
utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska 
tas tillvara. Området omfattar regionala utvecklingsstrategier, 
regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s 
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regionalfondsprogram. Den nationella strategin för regional tillväxt 
och attraktionskraft lägger fast inriktningen för perioden 2014-2020.

Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, 
Landsbygdsdepartementet, 29 oktober 2014
67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en 
strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges 
medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska 
användas de kommande sju åren.
	
 ▪	
 Pressmeddelande: 67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i 

hela landet

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för regional tillväxt 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,7 miljarder 
kronor för området regional tillväxt. En modern och aktiv regional 
tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges 
möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, 
såväl i städer som på landsbygden.
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Ansvarigt statsråd Anna Johansson Infrastrukturminister

Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Transportpolitik
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för allmänhet och näringsliv i hela landet. I området ingår järn-
vägar, vägar, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastruktur-
forskning.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för transportpolitiken 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 49,7 miljarder 
kronor för området transportpolitik. Regeringen föreslår bland annat 
ett förstärkt underhåll av järnvägen och en investering om 500 miljo-
ner kronor årligen till insatser för hållbara transporter i städer under 
perioden 2015-2018.
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 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
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Näringsdepartementet, 9 oktober 2014
Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk
Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s tran-
sportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastruktur-
minister Anna Johansson representerade Sverige vid rådsmötet.
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Mikael Damberg 

Ansvarsområden

Mikael Damberg är närings- och innovationsminister samt chef för 
Näringsdepartementet. Utöver näringslivsfrågor ansvarar Damberg för 
UD:s handelsfrämjande frågor och styrningen av de flesta statligt ägda 
bolag som fram till årsskiftet ingår i Finansdepartementets ansvars-
område.

Uppdaterad 20 oktober 2014

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Mikael Damberg
*
Statsministern förordnar statsrådet Mikael Damberg att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Utrikesdepartementets ställe föredra följande ärenden.

l. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och väridshandelsorganisa-
tionen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,

befrielse från tull,

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån 
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana 
ärenden inte hör ti Ii något annat departement,

multinationella företag och internationella investeringar,

främjande av utländska investeringar i Sverige,



allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardise-
ring,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte 
hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,

internationella överenskommelser om allmänna villkor för export-
krediter,

handelskamrar.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

utrikeshandel, i den män sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandels-
organisationen (WTO),

befrielse från tull,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,
exportframjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mikael Dambergs
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ;

Svenska institutet,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Siandardiseringsförbund,
Kommerskollegium,
Exponkreditnämnden,
Sveriges export- och investeringsråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar

*
Statsministern beslutar att till statsrådet Mikael Dambergs ansvars-
område i chefen för Finansdepartementets ställe fr.o.m. denna dag ska 
höra av staten helt eller delvis ägda bolag som hör till Finansdeparte-
mentet, med undantag för Akademiska Hus Aktiebolag, Specialfastig-
heter Sverige Aktiebolag, Jemhusen AB och Vasallen AB.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mikael Damberg att fr.o.m. denna 
dag i respektive departementschefs ställe föredra förvaltningsärenden 
som gäller statens företagsägande och som ställer krav på en enhetlig 
ägarpolitik

Detta förordnande ska gälla framför de andra förordnanden enligt 
7 kap. 5 § regeringsformen som statsministern har beslutat.



Mehmet Kaplan 

Bostads- och stadsutvecklingsminister. Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan
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Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan 
Mobiltelefon 070-208 94 43

Mehmet Kaplan

	
 Ansvarsområden

	
 Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan 
	
 ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor som 	
i 
	
 dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om urban    
	
 utveckling som i dag hanteras av 
	
 Arbetsmarknadsdepartementet. 	


	
 Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och 
	
 postkommunikation.

 I nästa kolumn visas ansvarsområden för bostadsfrågor 
	
 od, och det gäller då byggnadsarbeten och tillverkning av 
	
 byggprodukter o d. Områdena visas också i området för 
	
 planering av fysiska 	
miljöer där det gäller planeringsper- 
	
 spektivet. Områdena visas också i området för hushåll, då 
	
 det gäller drift  od, dvs användarperspektivet. 	


	
 Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där 
	
 det gäller användningen av it m m och i området för 
	
 näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Mehmet Kaplan Bostäder o d
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

planläggning, markanvändning och bebyggelse,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

färdigställandeskydd.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Boverket,

Lantmäteriet,

Statens Bostadsomvandling AB Sbo,

Swedesurvey Aktiebolag.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra 
förvaltningsärenden som gäller urban utveckling.

*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i respektive departementschefs ställe föredra ärenden som gäller 
stadsmiljöavtal.



Från socialdepartementet

Boende och byggande

Boende och byggande
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarigt departement
Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområdenbehöver 
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten 
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland 
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015

Alla notiser

Senaste publikationer
	
 ▪	
 Promemoria, 20 oktober 2014 

Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och 
energieffektiviseringar

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 12 september 2014 
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv

	
 ▪	
 Departementsserien (Ds), 11 september 2014 
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

	
 ▪	
 Regeringsuppdrag, 10 september 2014 
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens 
bestämmelser om riksintressen

	
 ▪	
 Skrivelse, 10 september 2014 
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i 
avfolkningsorter

	
 ▪	
 Alla publikationer
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Mehmet Kaplan. Informationsteknik, it, o d
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (it),

övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig förvalt-
ning,

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement,

postkommunikationer,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till 
något annat departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

postkommunikation,

elektronisk kommunikation,
informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans 
ansvarsområde ska höra föijande myndigheter och organ:

Post- och telestyrelsen,

E-Iegitimationsnämnden.



Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
	
 Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för  
	
 fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader 
	
 och näringar.

 ▪ Utgiftsområde 24: Näringsliv (pdf 1,6 MB)
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* Handel. 
   Politik för en handelsminister.

Utrikeshandel ingår vanligen i utrikesdapartementets ansvar. 
Inrikeshandel  ingår i näringsdepartementet,

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister (dep-chef)
Mikael Damberg
Delar om handel

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström
Delar om handel

Mikael Damberg 

Närings- och innovationsminister. Näringsdepartementet
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 Statssekreterare

Kontakta Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mikael Damberg, via registrator
Mer kontaktinformation
Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg 
Mobiltelefon 072-543 87 07
e-post till Ann Wolgers
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Kontakta Margot Wallström
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
John Zanchi
Presskontakt hos utrikesministern 
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 072-509 49 64
e-post till John Zanchi, via UD:s kommunikationsenhet

Från utrikesdepartementet:

Handelspolitik

Handelspolitik

	
 	
 Sveriges handelspolitik
	
 	
 Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
	
 	
 EU:s handelspolitik
	
 	
 WTO
	
 	
 OECD
	
 	
 Hållbart företagande (CSR)

Handel bygger det svenska välståndet
Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska 
välståndet. Den svenska handelspolitiken handlar därför om att 
underlätta export och import till och från andra länder.

Sverige arbetar bland annat i internationella handelsförhandlingar för 
öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell handel och 
investeringar. Politiken ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av 
handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på den 
internationella handelspolitiska arenan.

Sveriges handelspolitik
Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges 
utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas 

http://www.regeringen.se/sb/d/18916/a/247609
http://www.regeringen.se/sb/d/18916/a/247609
http://www.regeringen.se/sb/d/19229
http://www.regeringen.se/sb/d/19229
http://www.regeringen.se/sb/d/19230
http://www.regeringen.se/sb/d/19230
http://www.regeringen.se/sb/d/19231
http://www.regeringen.se/sb/d/19231
http://www.regeringen.se/sb/d/19232
http://www.regeringen.se/sb/d/19232
http://www.regeringen.se/sb/d/19233
http://www.regeringen.se/sb/d/19233
http://www.regeringen.se/sb/d/19235
http://www.regeringen.se/sb/d/19235
http://www.regeringen.se/sb/d/1475
http://www.regeringen.se/sb/d/1475
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=247144&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=247144&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=247288&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=247288&m=popup&l=sv
http://www.regeringen.se/sb/d/2644
http://www.regeringen.se/sb/d/2644
http://www.regeringen.se/sb/d/10675
http://www.regeringen.se/sb/d/10675
http://www.regeringen.se/sb/d/3029
http://www.regeringen.se/sb/d/3029
http://www.regeringen.se/sb/d/2650
http://www.regeringen.se/sb/d/2650
http://www.regeringen.se/sb/d/2653
http://www.regeringen.se/sb/d/2653
http://www.regeringen.se/sb/d/5467
http://www.regeringen.se/sb/d/5467
http://www.regeringen.se/sb/d/2657
http://www.regeringen.se/sb/d/2657


och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska 
deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.
	
 ▪	
 Sveriges handelspolitik
	
 ▪	
 Handelsdeklarationen 2010

EU:s handelspolitik
EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre 
marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala 
och regionala regler för import och export till exempel i 
Världshandelsorganisationen WTO.
	
 ▪	
 EU:s handelspolitik

Världshandelsorganisationen WTO
I världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève förhandlar 
världens länder om villkoren för internationell handel.
	
 ▪	
 Världshandelsorganisationen (WTO)

OECD
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, 
med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för 
ekonomisk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna.
	
 ▪	
 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD)
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* Migration. Integration. 
   Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

Någon integrationsminister finns inte i Löfvens regering, 
Inegrations-problem behandlas i alla departement,

Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Här delar om migration och integration

Morgan Johansson 

Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet

Morgan Johansson

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen

	
 	
 Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Morgan Johansson

Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Morgan Johansson 
Telefon 08-405 29 67
Mobiltelefon 072-543 95 89
e-post till Kristian Brangenfeldt
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Från Justitiedepartementet
Migrations- och asylpolitik

Migrations- och asylpolitik
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för migrationspolitiken 2015
	
 	
 Asyl
	
 	
 Migration
	
 	
 Internationellt samarbete inom migration och asyl
	
 	
 Har inte undermenyer

Viseringsfrågor
	
 	
 Har inte undermenyer

Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik

Migrations- och asylpolitik

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, 
återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration 
och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå 
kring dessa frågor.

Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. 
Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly 
undan förföljelse, medan andra flyttar av ekonomiska och sociala skäl. 
Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. 
Det kan också handla om att söka sig till ett annat land i hopp om 
bättre framtidsutsikter. Migration har ofta stor betydelse för 
utvecklingen i såväl ursprungsländer som destinationsländer.

Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som 
inom ramen för den reglerade invandringen värnar asylrätten, 

underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd 
arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens 
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella 
samarbetet.

Sverige ska ta sin del av ansvaret för det internationella skyddet av 
flyktingar. En viktig del av det ansvaret är att, genom vidarebosättning 
i Sverige, i samarbete med UNHCR bereda skydd för flyktingar och 
andra skyddsbehövande som inte har tillgång till någon annan varaktig 
lösning. Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad 
för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten att söka asyl 
ska värnas, och utvecklingen i Europa mot mer stängda gränser ska 
motverkas. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar 
för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av 
kvotflyktingar i andra länder. Ett av regeringens huvudmål på 
migrationsområdet är gemensamma regler på asylområdet för länderna 
inom EU. Alla EU:s medlemsländer måste dela på ansvaret för att 
erbjuda skydd för flyktingar. Om Sverige får ta en oproportionerligt 
stor del av ansvaret för flyktingsituationer i vår omvärld i förhållande 
till jämförbara länder reser det på sikt frågor kring hållbarheten i vårt 
asylsystem.

Sverige har ett effektivt och flexibelt system för 
arbetskraftsinvandring. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring 
trädde i kraft den 15 december 2008 och syftar till att underlätta 
rekryteringen av arbetskraft från tredjeland. En arbetsgivare som inte 
kan fylla sitt behov av arbetskraft med arbetstagare från EU/EES eller 
Schweiz får anställa en tredjelandsmedborgare om det kan säkerställas 
att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd motsvarar vad 
som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.

	
 ▪	
 Läs mer om arbetskraftsinvandring
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EU-samarbetet
En stor del av det politiska arbetet på asyl- och migrationsområdet sker 
inom EU-samarbetet. EU:s ministrar med ansvar för asyl- och 
migrationsfrågor träffas regelbundet i Rådet för rättsliga och inrikes 
frågor, det så kallade RIF-rådet. Rådet sammanträder vanligtvis två till 
fyra gånger per halvår.

	
 ▪	
 Läs mer om regeringens arbete i RIF-rådet
Med Amsterdamfördraget från 1999 blev asyl- och migrationsfrågorna 
en del av gemenskapsrätten. Genom Haagprogrammet från 2004 
beslutade medlemsländerna att utveckla ett gemensamt asylsystem. I 
Stockholmsprogrammet som antogs i december 2009 anges att ett 
gemensamt asylförfarande ska upprättas senast 2012. Målen är dels att 
en högre gemensam skyddsnivå och ett mer likvärdigt skydd i hela EU 
ska uppnås, dels att ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer ska 
säkerställas. Förhandlingarna om ändringar i rättsakterna mellan rådet 
och Europaparlamentet avslutades i juni 2013. Det är viktigt att den 
gemensamma lagstiftningen genomförs och tillämpas på ett korrekt 
sätt i alla medlemsstater. Samtliga omarbetade rättsakter ska vara 
genomförda i nationell rätt senast i mitten av 2015.

	
 ▪	
 Läs mer om gemensamt europeiskt asylsystem
Migrationsfrågan har under senare år fått en mer framträdande roll i 
EU:s externa relationer. EU hjälper bland annat till, i partnerskap med 
tredje länder, att bygga upp institutioner, lagstiftning och annan 
kapacitet för att hantera migrationen i ursprungs- och transitländerna.

Fakta
Regering och riksdag lägger fast migrationspolitikens inriktning.

Migrationsverket har ansvar för invandrings-, flykting-, återvandrings- 
och medborgarskapsfrågor.

Migrationsverkets beslut i asyl- och medborgarskapsärenden kan 
överklagas till någon av de fyra migrationsdomstolarna, det vill säga 
förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg Malmö och Luleå. 
Överprövning av migrationsdomstolarnas beslut sker i en tredje 
instans, en Migrationsöverdomstol, som utgörs av Kammarrätten i 
Stockholm.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Skr. 2013/14:73 Migration och asylpolitik
	
 	
 Informationsmaterial: Faktablad om migrationspolitik
	
 	
 Information om viseringar (visum)

Externa länkar
	
 	
 Migrationsverkets webbplats
	
 	
 Delegationen för migrationsstudiers webbplats

Uppdaterad 17 oktober 2014
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Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 8: Migration (pdf 478 kB)
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* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
   Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

Justitiedepartementet
Inrikesminister Anders Ygeman

Anders Ygeman 

Inrikesminister  Justitiedepartementet

Anders Ygeman

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen

	
 	
 Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Anders Ygeman
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anders Ygeman, via registrator
Mer kontaktinformation
Fredrik Persson
Pressekreterare hos Anders Ygeman 
Telefon 08-405 12 90
Mobiltelefon 072-214 10 58
e-post till Fredrik Persson
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Anders Ygeman
*
Statsministern förordnar statsrådet Anders Ygeman att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra följande ärenden.

l. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

åklagarväsendet,

polisväsendet,

allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i 
brottmål,

internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

nåd i brottmål, abolition,

vapenlagen (l 996:67),

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,

utlänningars rätt att vistas i landet enligt lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

punkten l, förutom nåd i brottmål och abolition,

allmänt åtal, förundersökning och tvångsmedel i brottmål samt unga
lagöverträdare.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Anders Ygemans 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala
polisorganisationen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

*
Statsministern förordnar statsrådet Anders Ygeman att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Försvarsdepartementets ställe föredra följande ären-
den i den utsträckning ärendena inte rör försvarets militära förmåga.

l. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte 
hör till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddnings-
tjänst,



utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden 
trafik, andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den 
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,

kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

Transport av farligt gods,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte 
hör till något annat departement,

förfogande,

ransonering,

kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden 
inte hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning, 

transport av farligt gods,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement,

sprängämnesprekursorer.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Anders Ygemans 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Kustbevakningen,

Statens haverikommission,

Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.

*
Statsministern förordnar statsrådet Anders Ygeman att Tr.o.m. denna 
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra förvaltnings-
ärenden som gäller dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör 
till något annat departement.



Från Justitiedepartementet

Bekämpning av terrorism

Bekämpning av terrorism

	
 	
 Har inte undermenyer
Bekämpning av terrorism

	
 	
 Har inte undermenyer
Strategi för att möta hotet från terrorismen

	
 	
 EU:s arbete för bekämpande av terrorism

Bekämpning av terrorism

Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett allvarligt 
internationellt problem. Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot 
demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot 
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Eftersom terrorismen är 
internationell, är bekämpningen av den en gränsöverskridande ut-
maning där gemensamma lösningar är nödvändiga för att nå framgång.

I den svenska lagstiftningen finns sedan 2003 en särskild lag om straff 
för terroristbrott. Lagen infördes efter att man inom EU fattat ett ge-
mensamt så kallat rambeslut om bekämpande av terrorism. Under 
2008 beslutade man inom EU om ett tillägg till det rambeslutet i syfte 
att harmonisera medlemsstaternas nationella straffrättsliga bestäm-
melser så att det blir straffbart att uppmana andra att begå terroristbrott 
samt att rekrytera eller utbilda andra till att begå terroristbrott. En sär-
skild lag med anledning av dessa tillägg, och av Europarådets konven-
tion om förebyggande av terrorism, infördes 2010. Regeringen har i 
februari 2012 presenterat en uppdaterad en nationell strategi med 

åtgärder för att bekämpa terrorismen.

För att effektivt kunna bekämpa terrorism behövs också åtgärder för 
att motverka finansiering av terrorism. Av Förenta Nationernas (FN) 
konvention för bekämpande av finansiering av terrorism från 1999 
framgår att det ska vara ett brott att tillhandahålla eller samla in till-
gångar i syfte att de ska användas för begå terroristbrott. I den svenska 
lagstiftningen finns sedan 2002 en lag om straff för finansiering av den 
typen av brottslighet. Sedan 2009 finns också en ny lag om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som innehåller regler 
om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan 
näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksam-
heten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen om straff för terroristbrott
I lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om 
vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den 
som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott 
är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga fri-
hetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, 
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och 
sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift 
eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3 §.)

En person som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen 
kan dömas för terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat 
eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

	
 ▪	
 injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller 
befolkningsgrupp,
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 ▪	
 otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig 
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, 
eller

	
 ▪	
 allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat 
eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år och högst arton år, 
eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i lägst 
två år och högst sex år.

Lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet
I lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet finns bestämmelser som innebär att ytterligare åtgärder kan 
vidtas för att förebygga terrorism.

Lagen reglerar ett särskilt straffansvar för den som

	
 ▪	
 i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker 
förleda till särskilt allvarlig brottslighet (offentlig uppmaning),

	
 ▪	
 söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i den första 
punkten, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig 
brottslighet (rekrytering) eller

	
 ▪	
 meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning 
eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga 
eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för 
särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller 
tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, om 

gärningen har begåtts med vetskap om att instruktionerna är 
avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet 
(utbildning).

Med särskilt allvarlig brottslighet menas bland annat terroristbrott och 
sådan brottslighet som avses i vissa angivna internationella 
överenskommelser. 

Ansvar enligt lagen ska inte dömas ut om gärningen är att anse som 
ringa. Straffet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, 
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 
vissa fall
I lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig 
brottslighet i vissa fall finns bestämmelser som genomför FN:s kon-
vention om bekämpande av finansiering av terrorism.

Genom lagen görs det straffbart att samla in, tillhandahålla eller ta 
emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa ska användas eller 
med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå terrorist-
brott och andra allvarliga brott om syftet är att injaga skräck i en 
befolkning eller befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en 
internationell organisation att göra eller avstå från att göra något.

Ansvar ska, på samma sätt som när det gäller brott enligt lagen 
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet , 
inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa. Straffet är, liksom 
när det gäller brott enligt den nyss nämnda lagen, fängelse i högst två 
år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex 
år.



Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism finns bestämmelser om administrativa åtgärder som syftar till 
att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet 
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det rör sig om 
regler om kundkontroll samt gransknings- och rapporteringsskyldighet 
vid misstänkta transaktioner. Enligt lagen är finansiella institut och 
vissa andra verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera 
misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen (Finanspolisen). En 
sådan verksamhetsutövare ska också avstå från att utföra misstänkta 
transaktioner. Syftet med handlingsreglerna är bland annat att 
uppmärksamma brottsbekämpande myndigheter på misstänkta 
transaktioner och att motverka att verksamhetsutövare medverkar vid 
transaktioner som kan vara brottsliga. Det är Finansdepartementet som 
ansvarar för den lagen.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang - en nationell strategi 

mot terrorism
	
 	
 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om 

särskild utlänningskontroll

Externa länkar
	
 	
 Läs mer om bekämpning av terrorism på Säkerhetspolisens 

webbplats

Uppdaterad 4 oktober 2014

Från Justitiedepartementet

Brottmålsärenden

Brottmålsärenden

	
 	
 Har inte undermenyer
Abolition

	
 	
 Har inte undermenyer
Förordnande av domstol

	
 	
 Har inte undermenyer
Ingripande mot svenskt fartyg

	
 	
 Har inte undermenyer
Nåd i brottmål

	
 	
 Har inte undermenyer
Omvandling av fängelse på livstid

	
 	
 Har inte undermenyer
Särskild utlänningskontroll

	
 	
 Har inte undermenyer
Utlandsdömda

	
 	
 Har inte undermenyer
Utvisning på grund av brott

	
 	
 Har inte undermenyer
Åtalstillstånd

Brottmålsärenden

Regeringen fattar beslut i cirka 400 brottmålsärenden varje år. 
Ärendena rör både den nationella straffrätten och den internationella 
straffrätten.

http://www.regeringen.se/sb/d/1476
http://www.regeringen.se/sb/d/1476
http://www.regeringen.se/sb/d/15228/a/186221
http://www.regeringen.se/sb/d/15228/a/186221
http://www.regeringen.se/sb/d/15228/a/186221
http://www.regeringen.se/sb/d/15228/a/186221
http://www.regeringen.se/sb/d/17855/a/230997
http://www.regeringen.se/sb/d/17855/a/230997
http://www.regeringen.se/sb/d/17855/a/230997
http://www.regeringen.se/sb/d/17855/a/230997
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html
http://www.regeringen.se/sb/d/1913
http://www.regeringen.se/sb/d/1913
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12661
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12661
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12921
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12921
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12922
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12922
http://www.regeringen.se/sb/d/17715
http://www.regeringen.se/sb/d/17715
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/51808
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/51808
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12919
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12919
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12685
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12685
http://www.regeringen.se/sb/d/17716
http://www.regeringen.se/sb/d/17716
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12923
http://www.regeringen.se/sb/d/1913/a/12923


Innan regeringen fattar beslut i ärendena handläggs de på 
Justitiedepartementet. Nationella brottmålsärenden av den här typen 
är:

	
 ▪	
 abolition,
	
 ▪	
 förordnande av domstol,
	
 ▪	
 ingripande mot svenskt fartyg,
	
 ▪	
 nåd i brottmål,
	
 ▪	
 omvandling av fängelse på livstid
	
 ▪	
 särskild utlänningskontroll,
	
 ▪	
 utlandsdömda
	
 ▪	
 utvisning på grund av brott, samt
	
 ▪	
 åtalstillstånd.

Brottmålsärenden av internationell karaktär är exempelvis 
utlämningsärenden. Information om internationella ärenden finns 
under rubriken Internationellt rättsligt samarbete.

	
 ▪	
 Internationellt rättsligt samarbete

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Uppdaterad 3 oktober 2014

Från Justitiedepartementet

Rättsväsendet

Rättsväsendet

	
 	
 Rättspolitiska initiativ
	
 	
 Har inte undermenyer

Budget för rättsväsendet 2015
	
 	
 Har inte undermenyer

Brottsförebyggande frågor
	
 	
 Polis
	
 	
 Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
	
 	
 Åklagare
	
 	
 Har inte undermenyer

Rättsmedicin
	
 	
 Har inte undermenyer

Domstol
	
 	
 Har inte undermenyer

Kriminalvård
	
 	
 Har inte undermenyer

Brottsoffer
	
 	
 Har inte undermenyer

Rättsväsendets informationsförsörjning
	
 	
 Har inte undermenyer

Myndigheter inom rättsväsendet

Rättsväsendet

Med rättsväsendet menar man vanligtvis de myndigheter som ansvarar 
för rättssäkerhet och rättstrygghet.
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Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. 
Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka 
människors trygghet.

Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet 
räknar man också de brottsförebyggande och utredande 
myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket 
och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter 
an till rättsväsendet som till exempel Kronofogdemyndigheten.

Ansvarigt departement
	
 ▪	
 Justitiedepartementet

Relaterat
	
 	
 Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion

Externa länkar
	
 	
 Brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar (Brå)

Uppdaterad 3 oktober 2014

Från försvarsdepartementet
Krisberedskap

Krisberedskap
	
 	
 Har inte undermenyer

Samhällets krisberedskap
	
 	
 Har inte undermenyer

Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
	
 	
 Har inte undermenyer

Proposition om stärkt sprängämnessäkerhet och redovisning av 
kri

	
 	
 Har inte undermenyer
CBRNE

	
 	
 Har inte undermenyer
Informationssäkerhet

	
 	
 Har inte undermenyer
Civilt försvar

	
 	
 Har inte undermenyer
Skyddet av kusterna

	
 	
 Har inte undermenyer
Vem gör vad?

	
 	
 Krisberedskapsarbetet i EU
	
 	
 Har inte undermenyer

En strategi för Sveriges säkerhet
	
 	
 Har inte undermenyer

Svenskt krisstöd till utlandet
	
 	
 Har inte undermenyer

Regeringskansliets krishantering
	
 	
 Har inte undermenyer

Samverkan miljöräddningstjänst till sjöss
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Krisberedskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna 
klara av såväl små som stora olyckor och kriser. Krisberedskapen 
syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden 
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Hur definieras begreppet kris?
Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora 
delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. 
Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och 
organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga 
och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. En 
kris kan t.ex. vara följden av en naturkatastrof, stor olycka, epidemi 
eller ett datahaveri.

Ansvarsprincipen
Den grundläggande strukturen för samhällets krisberedskap baseras på 
den så kallade ansvarsprincipen, vilket innebär att den som bedriver 
verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även 
under krissituationer.

Det innebär att myndigheterna själva ska ha en organisation som också 
är riggad för att klara av verksamheten vid en en eventuell kris. Det 
finns ofta ett behov av att den som är ansvarig för en verksamhet 
samverkar, såväl inom sin sektor som utanför, för att kunna lösa 
uppgiften. Därför innebär ansvarsprincipen också ett ansvar för varje 
aktör att arbeta tillsammans med andra för att hantera och lösa kriser.

Krisberedskapen kan delas in i olika faser, förebyggande (före), 
krishantering (under) och lärande (efter).

Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet syftar till att, genom att ansvariga aktörer 
genomför förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, minska 
antalet olyckor och kriser samt att minimera effekterna av inträffade. 
Övning, utbildning och robusthetshöjande åtgärder i infrastruktur är 
några exempel på förebyggande arbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
För att ge ett samlat stöd till olika aktörer och effektivisera arbetet med 
samhällets krisberedskap inrättades en ny myndighet den 1 januari 
2009, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Samtidigt 
lades Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och 
Styrelsen för psykologiskt försvar ned. Verksamheten äger nu rum 
inom den nya myndigheten.

MSB arbetar med samordning över sektorsgränser och 
ansvarsområden, inom och mellan centrala myndigheter, regioner och 
kommuner. Myndigheten ska arbeta såväl förebyggande som under 
och efter en kris eller olycka.

Relaterat
	
 	
 Kansliet för krishantering
Externa länkar
	
 	
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Uppdaterad 29 oktober 2014
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Budgeten
 ▪ Utgiftsområde 4: Rättsväsendet (pdf 1012 kB)

  Delar om brott, polis och kriminalvård od ingår i området 
här. Delar om juridik od ingår i området för juridik.

http://www.regeringen.se/download/d39a351a.pdf?major=1&minor=248343&cn=attachmentPublDuplicator_5_attachment
http://www.regeringen.se/download/d39a351a.pdf?major=1&minor=248343&cn=attachmentPublDuplicator_5_attachment


* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, 
försäkringar.   
   Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.

Finansdepartementet
Finansminister (dep-chef)
Magdalena Andersson

Finansdepartementet
Finansmarknads- och konsumentminister (tillika biträdande 
finansminister)
Per Bolund

Konsumentproblem kan ingå i omådet för hushåll.

Finansdepartementet
Civilminister  
Ardalan Shekarabi

Socialdepartementet
Socialförsäkringsminister (dep-chef)
Annika Strandhäll

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

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

Finansdepartementet
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kort om våra ansvarsområden
	
 ▪	
 Organisation
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Pågående utredningar/kommittéer
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Planerade propositioner och skrivelser
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Myndigheter m.m.
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Finansdepartementet i sociala medier
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 ▪	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation
	
 ▪	
 Magdalena Andersson Finansminister 
    ▪	
 Per Bolund  Finansmarknads- och konsumentminister, 

biträdande finansminister
    ▪	
 Ardalan Shekarabi  Civilminister
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Kort om våra ansvarsområden

Finansdepartementet

	
 	
 Har inte undermenyer
Kort om våra ansvarsområden

	
 	
 Organisation
	
 	
 Har inte undermenyer

Pågående utredningar/kommittéer
	
 	
 Har inte undermenyer

Planerade propositioner och skrivelser
	
 	
 Har inte undermenyer

Myndigheter m.m.
	
 	
 Har inte undermenyer

Arbetet i EU
	
 	
 Har inte undermenyer

Finansdepartementet i sociala medier
	
 	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontaktinformation

Kort om Finansdepartementets ansvarsområden
	
 	
 Finanspolitik 

Finanspolitik är en sammanfattande benämning på åtgärder 
som regering och riksdag genomför för att påverka 
förhållanden i ekonomin. I statsbudgeten anger regeringen 
inriktningen för finanspolitiken.

	
 	
 Finansmarknad 
Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de 
finansiella marknaderna och för arbetet i EU inom det 
finansiella området. Departementet verkar för ett effektivt 

finansiellt system som är stabilt och där konsumenternas 
intresse skyddas. Systemet skall även ge utrymme för 
produktutveckling, nyetablering och ökad konkurrens

	
 	
 Företag med statligt ägande 
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom 
Regeringskansliet förvaltas 49 företag. Två av dessa är 
börsnoterade.

	
 	
 Internationellt ekonomiskt samarbete 
Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i 
internationellt och finansiellt samarbete och förbereder vilken 
ståndpunkt Sverige ska ha i olika ekonomiska politiska frågor. 

	
 	
 Kommuner och landsting 
Finansdepartementet ansvarar för allmänna bidragen och 
statliga bidrag till kommuner och landsting och kommunala 
utjämningssystemet.

	
 	
 Skatter 
Finansdepartementet ansvarar för arbetet med att utforma 
förslag till lagar om skatter och sociala avgifter.

	
 	
 Spelfrågor 
Den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att 
förebygga spelberoende och att ta tillvara konsumenternas 
intresse av ett bra spelutbud.

	
 	
 Statens budget 
Varje vår presenteras ekonomiska vårpropositionen där 
ramarna för statens budget fastställs. På hösten presenteras den 
egentliga budgetpropositionen.

	
 Uppdaterad 23 september 2014
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Finanspolitik

Finanspolitik och statens budget

	
 	
 Har inte undermenyer
Sammanfattning: Budgeten på fem minuter

	
 	
 Har inte undermenyer
Statens budget 2015 i siffror

	
 	
 Har inte undermenyer
Riksdagsbehandling av budgetpropositionen för 2015

	
 	
 Har inte undermenyer
Den statliga budgetprocessen

	
 	
 Det finanspolitiska ramverket
	
 	
 Har inte undermenyer

Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
	
 	
 Har inte undermenyer

Arkivet: Publikationer om statens budget
	
 	
 Har inte undermenyer

Excel: Statens budget i excel

Ett Sverige som håller ihop - Budgetpropositionen för 2015 
Torsdagen den 23 oktober lämnade regeringen sitt budgetförslag för 
2015 till riksdagen.
	
 ▪	
 Sammanfattning av budgeten på fem minuter
	
 ▪	
 Ladda ner hela budgetpropositionen som pdf
	
 ▪	
 Pressmeddelande: Budgetpropositionen för 2015 - Ett Sverige 

som håller ihop
	
 ▪	
 Prognos och nyckeltal för svensk ekonomi och de offentliga 

finanserna
	
 ▪	
 Budgeten för 2015 i siffror

	
 ▪	
 Skatteförslag i budgetpropositionen för 2015
	
 ▪	
 Tabeller m.m. ur budgetpropositionen i excel
	
 ▪	
 Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2015

Korta fakta om
	
 ▪	
 Den statliga budgetprocessen
	
 ▪	
 Det finanspolitiska ramverket
	
 ▪	
 Så görs bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

Press
	
 ▪	
 Pressmaterial om budgeten för 2015
	
 ▪	
 Pressekreterare och pressassistenter
	
 ▪	
 Bildarkiv
	
 ▪	
 Finansdepartementets bilder på Flickr

Ladda ner direkt
	
 ▪	
 Publikationer om budgeten 2015
	
 ▪	
 Höständringsbudget för 2014
	
 ▪	
 Tidigare publikationer om statens budget som pdf 

(budgetpropositioner m.m.)
	
 ▪	
 Statens budget i excel

Kontakt
	
 ▪	
 Finansdepartementets kontaktinformation
	
 ▪	
 Frågor om finanspolitik och statens budget via e-post
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Finansmarknad

Finansmarknad
	
 	
 Har inte undermenyer

Pågående utredningar
	
 	
 Har inte undermenyer

Lämnade utrednings- och lagförslag
	
 	
 Har inte undermenyer

Finansiella stabilitetsrådet
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontakt

Ansvarigt statsråd Per Bolund 
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Ansvarigt departement Finansdepartementet

Pågående utredningar och senaste lagförslag
Regeringen tillsätter utredningar och förslår ny och förändrad 
lagstiftning om regler och tillsyn inom finansmarknadsområdet.
	
 ▪	
 Pågående utredningar inom finansmarknadsområdet
	
 ▪	
 Lämnade utrednings- och lagförslag

Kontaktinformation
Frågor som rör de finansiella marknaderna hanteras av 
Finansmarknadsavdelningen (FMA) på Finansdepartementet.
	
 ▪	
 Kontaktinformation för Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadskommitténs rapporter
	
 ▪	
 Samtliga rapporter från Finansmarknadskommittén

Myndigheter
	
 ▪	
 Finansinspektionen
	
 ▪	
 Riksgälden
	
 ▪	
 Riksbanken

Finanskartan 
Riksgäldens, Riksbankens och Finansinspektionens webb om stabilitet 
i det finansiella systemet.
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Företag med statligt ägande

Företag med statligt ägande

	
 	
 Statligt ägande
	
 	
 Har inte undermenyer

Bolagen
	
 	
 Så styrs bolagen
	
 	
 Har inte undermenyer

Rapportering

Ansvarigt departement Finansdepartementet

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga 
bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda företag, två är börsnoterade. 
Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det 
övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i 
förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen 
utförs väl.
	
 ▪	
 Läs mer om bolagen

	
 ▪	
 Bolagsförvalting
	
 ▪	
 Organisationen
	
 ▪	
 Ekonomi

	
 ▪	
 Statens ägarpolicy
	
 ▪	
 Styrelser
	
 ▪	
 Ekonomiska mål
	
 ▪	
 Hållbart företagande
	
 ▪	
 Uppdragsmål

	
 ▪	
 Verksamhetsberättelser
	
 ▪	
 Delårsrapporter
	
 ▪	
 Skrivelsen till riksdagen

Publikationer
	
 ▪	
 Delårsrapport 2014
	
 ▪	
 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2013
	
 ▪	
 Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2013
	
 ▪	
 Statens ägarpolicy och riktlinjer

Kontakt
	
 ▪	
 Kontakta oss inom förvaltningsorganisationen
	
 ▪	
 Media och frågor ägarstyrning

Finansiella rådgivare
	
 ▪	
 Intresseanmälan
	
 ▪	
 Lista över insända intresseanmälningar
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Internationellt ekonomiskt samarbete
Internationellt ekonomiskt samarbete

	
 	
 Har inte undermenyer
Ekonomisk-politiska arbetet i EU

	
 	
 Har inte undermenyer
Internationella organisationer

	
 	
 Har inte undermenyer
Kontakt

Ekonomisk-politiska arbetet i EU

Finansdepartementet ansvarar för det svenska ekonomisk-politiska 
samarbetet i EU som syftar till att medlemsstaterna bedriver en 
ansvarsfull ekonomisk politik.

De viktigaste redskapen är de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken och stabilitets- och tillväxtpakten. Riktlinjerna 
fungerar som ett slags finansplan för EU. Pakten innehåller regler för 
de offentliga finanserna.

Finansdepartementet har vidare ansvar för EU-arbetet på det 
strukturekonomiska området (reformer på produkt-, kapital- och 
arbetsmarknaderna).

Ansvarigt departement Finansdepartementet
Relaterat
	
 	
 Läs mer om Ekofinrådet

Uppdaterad 29 augusti 2012

Kommuner och landsting
Kommuner och landsting

	
 	
 Har inte undermenyer
Lämnade lagförslag och förarbeten

	
 	
 Har inte undermenyer
Pågående utredningar om kommuner och landsting

	
 	
 Kommunal ekonomi
	
 	
 Kommunal organisation och styrning
	
 	
 Har inte undermenyer

Internationellt samarbete
	
 	
 Har inte undermenyer

Grundläggande lagar och dokument
	
 	
 Har inte undermenyer

Ansvarsfördelning för kommunfrågor

Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi  Civilminister

Ansvarigt departement Finansdepartementet

Lämnade lagförslag och förarbeten
Här listas senast publicerade propositioner, lagrådsremisser, 
departementsskrivelser och rapporter gällande kommuner och 
landsting.
	
 ▪	
 Lämnade lagförslag och förarbeten
Pågående utredningar om kommuner och landsting
Här listas de utredningar inom kommun- och landstingsfrågor som 
pågår just nu.
	
 ▪	
 Pågående utredningar om kommuner och landsting
Ekonomi och utveckling i den kommunala sektorn
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Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksamheten 
utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekonomisk balans. 
Här finns fakta om ekonomin och utvecklingen i den kommunala 
sektorn.
	
 ▪	
 Kommunal ekonomi
	
 ▪	
 Kommunala utjämningssystemet
	
 ▪	
 Den kommunala finansieringprincipen
	
 ▪	
 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Kommunal organisation och styrning
Vad styr hur kommuner och landsting får bedriva sina verksamheter? 
Vilka verksamheter är obligatoriska och vilka är frivilliga? Hur ser 
indelningen i kommuner och landsting ut? Svaren finns här.
	
 ▪	
 Kommunal lagstiftning
	
 ▪	
 Indelning i kommuner och landsting
	
 ▪	
 Kommuner och landstings uppgifter

Internationellt samarbete
Genom att kommuner och landsting ansvarar för en så stor del av den 
offentliga verksamheten i Sverige påverkas de av EU:s politik när det 
gäller till exempel införlivande av ny lagstiftning. De områden som 
berörs är framför allt miljöarbete, offentlig upphandling och regional 
utveckling.
	
 ▪	
 Internationellt samarbete

Grundläggande lagar och dokument
Här listas några av de grundläggande lagar och dokument gällande 
kommuner och landsting.
	
 ▪	
 Grundläggande lagar och dokument

Ansvarsfördelning för kommunfrågor

Fakta om kommuner och landsting
	
 ▪	
 Kommuner och landsting - organisation, verksamhet och 

ekonomi
	
 ▪	
 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
	
 ▪	
 Kommunindelning, karta från SCB (pdf)

Externa länkar
	
 ▪	
 Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA
	
 ▪	
 Rådet för kommunal redovisning, RKR
	
 ▪	
 Statistiska centralbyrån
	
 ▪	
 Sveriges kommuner och landsting

Så styrs Sverige 
Det svenska samhället har tre styrnivåer - nationell, regional och lokal.
	
 ▪	
 Den svenska förvaltningsmodellen
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Långtidsutredningar
Långtidsutredningar

	
 	
 Har inte undermenyer
Långtidsutredningen 2015

	
 	
 Har inte undermenyer
Tidigare långtidsutredningar

	
 	
 Har inte undermenyer
Syfte och arbetsformer

	
 	
 Har inte undermenyer
Kontaktuppgifter

Ansvarigt departement Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2015 - fokus på produktivitet och tillväxt
Arbetet med Långtidsutredningen 2015 inleddes under hösten 2013. 
Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins 
utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad 
produktivitet och högre tillväxt. Som vanligt kommer 
långtidsutredningen presentera ett antal underlagsrapporter som 
innehåller fördjupade analyser inom relevanta områden. Det handlar 
bland annat om bostadsmarknaden, migration, utbildning, finansiell 
stabilitet, el- och energimarknader, inkomstfördelning, den offentliga 
sektorn och den regionala demografiska utvecklingen. 
Långtidsutredningen kommer även redovisa modellbaserade 
utvecklingsscenarier för den svenska ekonomin. 

Den första underlagsrapporten presenterades sommaren 2014 och de 
sista väntas vara klara i våren 2015. Därefter presenterar 
långtidsutredningen sina övergripande slutsatser och förslag i ett 
huvudbetänkande under sommaren 2015.

	
 ▪	
 Första delrapporten presenterades på ett seminarium den 11 
juni: Framtidens svenska energimarknader

	
 ▪	
 Mer om Långtidsutredningen 2015

Tidigare långtidsutredningar Den första svenska långtidsutredningen 
presenterades 1948 och utfördes på uppdrag av den då nya 
ekonomiska samarbetsorganisationen OEEC (nuvarande OECD). 
Sedan dess har ett 20-tal långtidsutredningar presenterats.
	
 ▪	
 Ladda ner eller beställ tidigare långtidsutredningar

Syfte och arbetsformer för långtidsutredningarna 
Långtidsutredningarnas syfte är att arbeta fram underlag för den 
ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. 
En central uppgift är att analysera utmaningar och möjligheter för den 
svenska ekonomin på lång sikt och studera vad de betyder för den 
ekonomiska politiken.
	
 ▪	
 Läs mer om långtidsutredningarnas syfte och arbetsformer

Framtidens svenska energimarknader 
Långtidsutredningens första delrapport presenterades på ett 
seminarium i Stockholm den 11 juni 2014.
	
 ▪	
 Se seminariet i efterhand
	
 ▪	
 Rapport: De svenska energimarknaderna - en 

samhällsekonomisk analys (SOU 2014:37)

Kalender 
Kommande underlagsrapporter:

November 2014:
- Bostadsmarknaden
- Migration och offentlig ekonomi
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December 2014:
- Långsiktiga scenarier

Januari 2015:
- Offentlig sektor och produktivitet 
- Regional demografisk utveckling

Februari 2015:
- Forskning, innovationer och tillväxt

April 2015: 
- Utbildningssystemen
- Inkomstfördelning 

Slutrapport:
Sommar 2015:
- Långtidsutredningens huvudbetänkande

Kontakt 
De tjänstemän som arbetar med Långtidsutredningen 2015 hör till 
budgetavdelningens strukturenhet vid Finansdepartementet.
	
 ▪	
 Kontaktuppgifter för Långtidsutredningen 2015

Prognoser och nyckeltal

Prognoser och nyckeltal
	
 	
 Har inte undermenyer

Prognos 23 oktober 2014
	
 	
 Har inte undermenyer

Prognoser i excel
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontakt

18 oktober 2014
Prognos 23 oktober 2014
I budgetpropositionen för 2015 redovisas prognoser för den 
makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser.
	
 ▪	
 Prognos 23 oktober 2014 - sammanfattning
	
 ▪	
 Nyckeltalstabell prognos 23 oktober (pdf 321 kB)
	
 ▪	
 Ur budgetpropositionen för 2015: Den makroekonomiska 

utvecklingen (pdf 428 kB)
	
 ▪	
 Ur budgetpropositionen för 2015: Den offentliga sektorns 

finanser, statens budgetsaldo och statsskuld (pdf 279 kB)

Finansdepartementets prognoser - nyckeltal i excel
	
 ▪	
 Nyckeltal från tidigare lämnade prognoser
Kontakt Ekonomiska avdelningen i Finansdepartementet har 
huvudansvaret för prognoserna.
	
 ▪	
 Kontaktinformation för ekonomiska avdelningen

Korta fakta om
	
 ▪	
 Den statliga budgetprocessen
	
 ▪	
 Det finanspolitiska ramverket
	
 ▪	
 Så görs bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
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Skatter
Skatter
	
 	
 Aktuella skatteförslag
	
 	
 Har inte undermenyer

Lämnade lagförslag och förarbeten
	
 	
 Har inte undermenyer

Riktlinjer för skattepolitiken
	
 	
 Har inte undermenyer

Pågående utredningar
	
 	
 Har inte undermenyer

Informationsutbytesavtal
	
 	
 Har inte undermenyer

Vem gör vad inom skattesystemet?
	
 	
 Har inte undermenyer

Kontakt

Ansvarigt statsråd Magdalena Andersson  Finansminister

Ansvarigt departement Finansdepartementet

Finansdepartementet, 23 oktober 2014
Skatteförslag i budgetpropositionen för 2015 I budgetpropositionen 
för 2015 föreslår regeringen ett antal reformer inom skatteområdet: 
	
 ▪	
 Skatteförslag i Budgetpropositionen för 2015

Utredningar inom skatteområdet 
Regeringen tillsätter utredningar inom skatteområdet.
	
 ▪	
 Pågående utredningar

Förslag till ny lagstiftning 

Förslag från utredningar samt från regeringen om ny lagstiftning.
	
 ▪	
 Lämnade utrednings- och lagförslag

Skatteavtal och informationsutbytesavtal 
Skatteavtal syftar till att undvika dubbelbeskattning och förhindra 
skatteflykt. Informationsutbytesavtal gör det möjligt för Skatteverket 
att inhämta informaition från ett stort antal länder och jurisdiktioner, 
som tidigare inte varit tillgängliga pga. banksekretess eller sekretess 
rörande ägande.
	
 ▪	
 Skatteavtal och informationsutbytesavtal

Skatteverket
Kronofogden
Tullverket

Senaste publikationerna
	
 ▪	
 Proposition, 6 november 2014 

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
	
 ▪	
 Lagrådsremiss, 30 oktober 2014 

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
	
 ▪	
 Skrivelse, 23 oktober 2014 

Återkallelse av propositionen Skattereduktion för 
mikroproduktion av förnybar el

	
 ▪	
 Proposition, 21 oktober 2014 
Minskat svartarbete i byggbranschen

	
 ▪	
 Proposition, 21 oktober 2014 
Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-
konsortier

	
 ▪	
 Sök bland samtliga publikationer
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Spelfrågor
Spelmarknaden

	
 	
 Har inte undermenyer
Mål för spelpolitiken

	
 	
 Har inte undermenyer
Internationellt perspektiv

	
 	
 Har inte undermenyer
Spelmarknaden

Mål för spelpolitiken

Spel om pengar medför risker både för den enskilde och för samhället. 
Spelandet kan till exempel medföra sociala skadeverkningar som spel-
beroende och ekonomiska problem. Det kan också leda till kriminalitet 
som bedrägerier och penningtvätt.

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala 
skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under 
kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet 
spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av 
målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland 
annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmän-
heten tillgodo.

Reglering
För att motverka de risker som är förknippade med spel om pengar 
krävs en reglering av spelmarknaden. Den svenska spelregleringen 
bygger på principerna att endast vissa aktörer får anordna lotterier, att 
anordnande kräver tillstånd och att verksamheten står under offentlig 
tillsyn. Tillståndsgivning och tillsyn hanteras av kommuner, länsstyrel-
ser och Lotteriinspektionen, som är central förvaltningsmyndighet på 

spelområdet. Även regeringen svarar för tillståndsgivning, bland annat 
när det gäller AB Svenska Spel och Aktiebolaget Trav och Galopp 
(ATG).

Regleringen innehåller bland annat olika begränsningar av skydds-
karaktär såsom åldersgränser och förbud mot kreditspel samt krav på 
den som ska anordna lotteri. Det är förbjudet och straffbelagt att utan 
tillstånd anordna (tillståndspliktigt) lotteri i Sverige, liksom att främja 
deltagande i lotterier som anordnas utom landet, till exempel genom 
att göra reklam.

De lagar som styr spelverksamheten i Sverige är i första hand lotteri-
lagen och kasinolagen. Lotterilagen reglerar alla former av lotterier 
med undantag för kasinospel med internationella spelregler, vilket 
regleras i kasinolagen. Lagen om anordnande av visst automatspel 
reglerar spel på så kallade förströelseautomater, det vill säga automat-
spel som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på 
automaten som till exempel flipperspel.

Ansvarigt departement Finansdepartementet

Externa länkar
	
 	
 Lotteriinspektionen
	
 	
 Statens folkhälsoinstitut

Uppdaterad 3 oktober 2014
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Magdalena Andersson 

Finansminister Finansdepartementet
Magdalena Andersson
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Ansvarsområden
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Pressmeddelande
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Tal
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Uttalanden
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Debattartiklar
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Kalendarie
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Webbutsändningar
	
 	
 Statssekreterare
Kontakta Magdalena Andersson
Finansminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Magdalena Andersson, via registrator
Mer kontaktinformation
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson 
Mobiltelefon 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson 
Mobiltelefon 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Finansminister Magdalena Andersson ansvarar för:

	
 	
 Finanspolitik
	
 	
 Internationellt ekonomiskt samarbete
	
 	
 Skatte- och tullfrågor
	
 	
 Statens budget

Uppdaterad 28 oktober 2014
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Per Bolund 

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister
Finansdepartementet

Per Bolund
	
 	
 Har inte undermenyer

Cv
	
 	
 Har inte undermenyer

Pressmeddelanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Tal
	
 	
 Har inte undermenyer

Uttalanden
	
 	
 Har inte undermenyer

Debattartiklar
	
 	
 Har inte undermenyer

Kalendarium
	
 	
 Har inte undermenyer

Webbutsändningar
	
 	
 Statssekreterare
Kontakta Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Per Bolund, via registrator
Mer kontaktinformation
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund 
Mobiltelefon 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström, via registrator

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Per Bolund
*
Statsministern förordnar statsrådet Per Bolund att fr.o.m. denna dag i 
chefen för Finansdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

statens upplåning och statsskuldsförvaltning,

premiepensionssystemet,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat 
departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättnmg.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

premiepensionssystemet,

statens upplåning och skuldförvaltning,

finansmarknaden,

allmänna pensionsfonderna,

kontoföring av finansiella instrument,
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näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstift-
ning för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,

penningtvätt,

Riksbanken.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Per Bolunds ansvars-
område ska höra följande myndigheter och organ:

Riksgäldskontoret,

Finansinspektionen,

Krigsförsäkringsnämnden,

allmänna pensionsfonderna,

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,

Prövmngsnämnden för stöd till kreditinstitut,

Jernhusen AB,

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag,

Vasallen AB.

Ardalan Shekarabi 

Civilminister Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

	
 	
 Har inte undermenyer
CV

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Tal

	
 	
 Har inte undermenyer
Uttalanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Debattartiklar

	
 	
 Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Ardalan Shekarabi
Civilminister 
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ardalan Shekarabi, via registrator
Mer kontakinformation
Alejandro Firpo
Presskontakt hos Ardalan Shekarabi 
Mobiltelefon 072-585 80 75 
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om 
ansvarsområden  enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Ardalan Shekarabi
*
Statsministern förordnar statsrådet Ardalan Shekarabi att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Finansdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

lotterier, totalisatorspel,

kommunal ekonomi,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för 
kommunalekonomisk utjämning,

statistik,

Sveriges indelning i kommuner och landsting,

kommuner, landsting, kommunalförbund.

2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

lotterier,

lagstiftning om anordnande av visst automatspel,

kommunal ekonomi,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för 
kommunalekonomisk utjämning,

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
*
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Ardalan Shekarabis 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Lotteriinspektionen,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån.

*
Statsministern förordnar statsrådet Ardalan Shekarabi att fr.o.m. denna 
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

1. Förvaltningsärenden.

Förvaltningsärenden som gäller

övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,

offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annat departement,

länsstyrelserna,

länsindelningen,

allmänna frågor om statsförvaltningen,

övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig 
verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något 
annatdepartement,



arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation.
2. Lagstiftningsärenden   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lagstiftningsärenden som gäller
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Ardalan Shekarabis 
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens servicecenter.

Från socialdepartementet

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi  Civilminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för offentlig upphandling 2015
I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen bland annat att en ny 
myndighet för upphandlingsstöd bildas och att Färdplanen för offentlig 
upphandling följs upp av en mer omfattande nationell strategi för 
offentlig upphandling.
	
 ▪	
 Budget för offentlig upphandling 2015

Alla notiser
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Från socialdepartementet

Statlig förvaltning

Statlig förvaltning
	
 	
 Insatser
	
 	
 Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi  Civilminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 27 oktober 2014
Så främjas en kultur som motverkar korruption
-Ibland hör man argumentet att "lite korruption kan vara bra som 
smörjmedel". Men det finns ingen god korruption. Tillåter man 
korruptionen att komma in i myndighetsorganisationen så sprids den 
likt influensa. Därför är all korruption dålig. Punkt slut.
Det sa generalsekreterare Helena Sundén, Institutet mot mutor, när hon 
onsdagen den 22 oktober deltog i Värdegrundsforum "Att motverka 
korruption". 
	
 ▪	
 Så främjas en kultur som motverkar korruption

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för statlig förvaltning 2015
Regeringen anser att Statens servicecenter ska utföra statens 
löneadministration. I budgetpropositionen 2015 aviserar regeringen en 
förordning som ska reglera myndigheternas anslutning till Statens 
servicecenter. Under åren 2015 till 2019 ansluts myndigheterna 
stegvis.
	
 ▪	
 Budget för statlig förvaltning 2015

Alla notiser

Annika Strandhäll 

Socialförsäkringsminister Socialdepartementet

Annika Strandhäll

	
 	
 Har inte undermenyer
Cv

	
 	
 Har inte undermenyer
Ansvarsområden

	
 	
 Har inte undermenyer
Pressmeddelanden

	
 	
 Har inte undermenyer
Tal

	
 	
 Har inte undermenyer
Debattartiklar

	
 	
 Har inte undermenyer
Webbutsändningar

	
 	
 Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Annika Strandhäll
Socialdepartementet
e-post till Annika Strandhäll, via registrator
Mer kontaktinformation
Sanna Fransson
Presskontakt hos Annika Strandhäll 
Telefon 08-405 25 25 
Mobiltelefon 072-539 24 49 
e-post till Sanna Fransson
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Annika Strandhäll

 Ansvarsområden för socialförsäkringsministern

 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ansvarar för 
 frågor som ryms inom socialförsäkringen. I den ingår 
 föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar, 
 sjukförsäkring samt pensioner.

  Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

  Sjukförsäkring

  Pensioner

Från socialdepartementet

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015
I budgetpropositionen föreslår regeringen en tredje reserverad månad 
för vardera föräldern inom föräldrapenningen, höjd föräldrapenning på 
grundnivå och höjt underhållsstöd.
	
 ▪	
 Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015

Alla notiser

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal
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Från socialdepartementet

Pensioner

Pensioner
Så fungerar det
Pensionsgruppens arbete

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för pensioner 2015
Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2015 förbättrat 
bostadstillägg till ålderspensionärer från och med den 1 juli 2015 och 
föreslår att målet för området ändras med ökat fokus på jämställdhet.
	
 ▪	
 Budget för pensioner 2015

Alla notiser

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Från socialdepartementet

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för sjukförsäkring 2015
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att ersättningen för 
arbetslösa sjukskrivna höjs, lika så den inkomstrelaterade ersättning 
till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom införs ett 
skydd mot höga sjuklönekostnader.

Regeringen aviserar också att den bortre tidsgränsen för sjukpenning 
kommer att slopas. Förslaget remitteras under hösten.
	
 ▪	
 Budget för sjukförsäkring 2015

Alla notiser

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Överenskommelser mellan staten och SKL inom 
sjukförsäkringsområdet
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Från socialdepartementet

Socialförsäkring

Socialförsäkring
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Detta finns inom ämnesområdet socialförsäkring
Ämnesområdet socialförsäkring består av tre delområden: 
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar, sjukförsäkring samt 
pensioner. 

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur 
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i 
EU . 

Mer information om delområdena finns på de särskilda ingångarna:
	
 ▪	
 Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	
 ▪	
 Sjukförsäkring
	
 ▪	
 Pensioner
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Budgeten
 ▪ Förslag till statens budget för 2015, finansplan och 

skattefrågor, kapitel 1-7 (pdf 2,9 MB)
 ▪ Förslag till statens budget för 2015, finansplan och 

skattefrågor, kapitel 8-12 och bilagor 1-13 (pdf 1,7 MB)

 ▪ Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning 
(pdf 1,7 MB)

 ▪ Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution (pdf 491 kB)

 ▪ Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 521 kB)

 ▪ Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom (pdf 444 kB)

 ▪ Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget (pdf 415 kB)

 ▪ Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn (pdf 520 kB)

 ▪ Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till 
kommuner (pdf 455 kB)

 ▪ Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m. (pdf 
242 kB)

 ▪ Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska 
unionen (pdf 175 kB)
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Tillägg 14 november 2015:

Aktuell politik i november 2015

I november 2015 handlar politiken i Sverige främst om flyktingar, 
invandrare, bostäder, integration och terrorism, utbildning, jobb och 
statsfinanser.

Orsaken till politiken är förhållandena i världen, isynnerhet krigen i 
Mellanöstern. FN har inte kunnat rätta till, men biträdande generalsek-
reteraren Jan Eliasson menar att det kan ljusna.

I Sverige övergav vi på 1500-talet katolicismen, blev protestanter och 
är nu mest sekulära, d v s världsliga i fråga om religion. Påven är på 
väg i den protestantiska riktningen. Muhammed bildade på 600-talet 
den islamiska läran som bygger på förskräckliga dogmer om ojämlika 
världsliga maktförhållanden, bl a regler om att kvinnor ska under-
ställas männen och kunna straffas för vanliga beteenden.

Mänskligheten borde efter alla år av oenigheter  och krig ha lärt sig att 
världen behöver styras enligt demokratiska principer. både i outveck-
lade länder och i mer utvecklade länder som Sverige, där fortfarande 
finns över- och underklasser. 

I åtta år har Sverige styrts av borgerliga partier som gynnat överklasser
och missgynnat underklasser på sätt som inte passar in i den globala 
utvecklingen.

De borgerliga partierna har nu, sedan decemberöverenskommelsen 
övergivits, visat prov på gamla borgerliga översittaridéer och vill 
fortsätta att gynna de bättre ställda.

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt 
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna 
enligt konsumentverkets belopp.  I de angivna lägsta kostnaderna ingår 
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, 
kolumn1.)

Ensam 2006	
 2014	
 Skillnad	
 	
 	
 	
 	
  
Mån.  Över- 	
 	

lön     skott/år 	
	
 	
  
 6001    -64356	
 -80536 	
 -16180	
 Underskottet har ökat	
    
 7001    -55524	
 -71200	
 -15676	
 Underskottet har ökat 	
  	

 8001   -46692	
 -61864	
 -15172	
 Underskottet har ökat 	

 9001   -37920	
 -52528	
 -14608	
 Underskottet har ökat 	

10001  -29880	
 -43192	
 -13312	
 Underskottet har ökat 	
     
11001  -22176	
 -34072	
 -11896	
 Underskottet har ökat 	
 	

12001  -14532	
 -25612	
 -11080	
 Underskottet har ökat	
 	
  	

13001   -6888	
 -17524	
 -10636	
 Underskottet har ökat 
14001      756        -8716     -9472	
 Överskottet har minskat
15001     8400	
     -268     -8668 	
Överskottet har minskat 
16001   16044 	
    8180	
   -7864	
 Överskottet har minskat	
	
   
17001   23688	
  16280	
   -7408	
 Överskottet har minskat 	
 	

18001   31332	
  25076     -6256	
 Överskottet har minskat	

19001   38976	
  33524     -5452	
 Överskottet har minskat 	

20001   46200	
  41624     -4576	
 Överskottet har minskat 	

21001    53844	
  50072     -3772	
 Överskottet har minskat 	

22001   61488	
  58520     -2968	
 Överskottet har minskat 	

23001   69132	
  66968     -2164	
 Överskottet har minskat     	

24001   76776	
  75416     -1360	
 Överskottet har minskat 	

25001   84420	
  83864       -556 	
Överskottet har minskat 	
 	

26001   92124	
  92324        200	
 Överskottet har ökat	

27001   98424    100772      2348	
 Överskottet har ökat 	

29001  109704   117668 	
    7964	
 Överskottet har ökat
30001  115344   126008     10664	
 Överskottet har ökat 	

35001  143544   166208	
  22664	
 Överskottet har ökat 	

40001  171240   196712    25472 	
 Överskottet har ökat	

45001  196440   224912    28472	
 Överskottet har ökat 	
 	

50001  221640   253112    31472	
 Överskottet har ökat 	

55001  246840   278972    32132	
 Överskottet har ökat 	
 	

60001  272040   304172    32132  	
Överskottet har ökat    	
    (40zk sid 95)



Gemsnittsinkomst och mittinkomst i Sverige nu ligger på något 
över  25 000 kr per månad, d v s hälften under och hälften över detta.

2014 för förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn gällde 
följande:

Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för 
ensam, genomsnittshyra för 2rok,  och 6200 kr per mån för makar/
sambor = 74 400 kr/år, genomsnittshyra för 3rok.

Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr betalats 
för det minsta rimliga i ensamhushåll och 222 000 för makar/sambor 
(konsumentverket). I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semester-
kostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

År 2014 behövde ensam ha inkomst 15 000 kr/mån före skatt för att 
inkomsterna skulle räcka till det minsta rimliga och makar/sambor 
minst 11 000 kr vardera.

Underskott och överskott.
Av tabellen framgår att underskotten i hushållsbudgetarna för ensam-
stående med månadsinkomst 6000 kr  har ökat med cirka 16 000 kr på 
året mellan 1206 och 1214, och att överskotten vid månadsinkomst 
60 000 har ökat med cirka 32 000 kr på året. 

Folkpartiet kräver i DN-artikel 9 november en skattereform som 
sänker skatterna för dem med höga inkomster och menar att det är 
rättvist och förbättrar Sverige, trots att det medför sämre fördelning av 
resurserna. Folkpartiet vill också ta bort hyresregleringen, som skulle 
innebära hyreshöjningar så att de med höga inkomster kan flytta in och 
de med lägre inkomster måste flytta ut och troligen ställas på gatan.

Bostäder kan inte tillkomma genom att ta bort hyresregleringen. 
Det som behövs är mer byggande av hyresrätter. 

Det talas smycket om att  miljonprogrammets bostäder behöver rustas 
upp. Det talet är överdrivet. Miljonprogrammets bostäder är bra. De 
som äger hyresrätterna där vill renovera för att kunna höja hyrorna. 
Vänta med det. Om det behövs förbättring av stammarna kan det ske 
utan hyreshöjningar med metoder som förbättrar rören invändigt.

Det behöver byggas hyresrätter. Förslag till lägenhetstyper finns i 
Sven Wimnell  11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf  Där föreslås lägenhetstyper 
som är bra med hänsyn till dagens ambitioner för små hushåll, med bra 
mått, gjorda så att de också kan användas med lägre ambitioner för två 
hushåll. 

Man bör undvika att nu bygga dåliga små lägenheter för  att kunna 
bygga många lägenheter. Man bör nu bygga bra lägenheter, det finns 
tillräckligt med dåliga. 

MIljonprogrammets bostäder byggdes med hjälp av statliga lån som 
var så konstruerade att amorteringarna var låga i början och ökade med 
inflationen. De flesta förstod sig inte på lånen, fastän de var bra. och de 
avskaffades sedan av Sveriges första bostadsminister Ingvar Carlsson, 
som ersatte dem med subventioner. De bostäder som behöver byggas 
nu behöver några slags subventioner som inte nu formuleras här. 

De borgerliga vill fortsätta sin gamla politik. Beatrice Ask, som var 
justitieminister i alliansen och ibland verkade förståndig, har nu kom-
mit med tydliga överklassförslag: Tiggare ska förbjudas, inte för att de 
har det dåligt ställt utan för att de kan anses störande i gatulivet.

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


Flyktingarna
Moderatledaren föreslår att flyktingar ska motas tillbaka vid gränsen, 
vilket torde gå att göra med våld, men bereder flyktingarna lidande de 
inte ska behöva utstå.

Den 12 november kl 12 inför statsministern tillfälliga gränskontroller 
på migrationsverkets begäran, inledningsvis under tio dagar. (DN 12 
nov) Polisen kommer att behöva upp emot 300 personer för att bevaka 
gränsen i Skåne bara de första tio dagarna. Omkring 100 000 männi-
skor passerar gränsen i Skåne varje dag. Den personalkår som ska  
genomföra det här finns inte i verkliga livet just nu. 

Den stora invandringen är troligen positiv för Sverige. Det är företags-
samma människor som kommer och är troligen mest i arbetsföra åld-
rar med grundutbildning och yrkesutbildning som Sverige inte behövt 
bekosta. Det som behövs är kompletterande utbildning i svenska och i 
svenska förhållanden, samt bostäder och jobb.

För svenskarna behövs också kompletterande utbildningar, bostäder, 
och jobb, det som behövs för invandrarna finns organiserat för svensk-
arna, det finns alltså system för det som invandrarna behöver. Svenska 
elever kan stimuleras av utländska invandrare i klasserna.

Utbildningar.
Både svenskar och invandrare behöver utbildningar i samhällskunskap 
och levnadskonst.Våldet och allt annat elände gör att man måste för-
bättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör ändras till 
Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver bli mycket 
bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta förbättringar blir 
barnen lyckligare som barn och sedan som vuxna och demokratin 
förbättras. Se sid 114-115 i http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

Löner och jobb.  Enligt DN 12 november sid 10: 
“I Sverige fastställs lägsta tillåtna lön i  kollektivavtal mellan fack och 
arbetsgivarorganisationer. Alla avtal har lägstalöner, för de enklare 
jobben på LO-området ligger heltidslönen runt 18 000–20 000 kronor 
per månad för vuxna över 20 år.....

Ökade löneskillnader ger fler enkla jobb. Det mantrat upprepas från 
arbetsgivarhåll som nyckeln till att få in ungdomar och invandrare på 
arbetsmarknaden.

Men resonemanget döms ut av bland annat Arbetsförmedlingen och 
LO, som anser att billig arbetskraft redan går att få genom olika typer 
av bidrag.

200 000 fler jobb. Representanter från Svenskt Näringsliv låter säkra 
när de i upprepade utspel hävdar att så många arbetstillfällen skulle 
skapas i Sverige om vi hade lika stor andel enkla jobb som snittet i 
EU. Behovet anses extra stort i  ett läge när Sverige står inför att ta 
emot flera hundratusen nyanlända invandrare. Men vad det handlar om 
för typ av jobb, och hur de ska skapas är oklart.....

Lösningen är, enligt Svenskt Näringsliv, ökade löneskillnader. Då 
kommer efterfrågan på vardagsjobb, vilket Svenskt Näringsliv ofta 
kallar jobben som inte kräver så hög utbildning, att öka automatiskt....

Men Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen, är skeptisk till 
den argumentationen.
– Så länge vi har statliga subventioner på 60–80 procent av lönekost-
naden i till exempel nystartsjobb och instegsjobb tror jag inte att sänk-

http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf
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ta lägstalöner skulle leda till särskilt många nya jobb för nyanmälda, 
säger han.

I dag är nära 50 000 personer sysselsatta i nystartsjobb eller instegs-
jobb....

Även från LO får Svenskt Näringsliv, inte oväntat, mothugg.
– Det är väl fantastiskt att Sverige har lägst andel enkla yrken i EU. Vi 
ska vara ett land med hög andel kvalificerade yrken. Vägen mot högre 
sysselsättning går inte via sänkta löner, säger Claes-Mikael Jonsson på 
LO.

LO oroar sig för att klasskillnaderna ökar i takt med ökad lönesprid-
ning.....

Här behövs nytänkande, såsom förslaget från Uppsalaprofessorn Oskar 
Nordström Skans. Han vill inte ställa flyktingars intressen mot lågav-
önades, utan förespråkar en speciallösning där de nyanlända ska kunna 
börja med lägre löner än de nuvarande lägstalönerna.

Hittills har dock varken arbetsgivarna eller facket visat intresse för 
denna radikala idé som rubbar deras invanda cirklar....”

Spara och låna
Enligt gällande regler, från skatttereformen 1990, ska man betala skatt 
30% på kapitalinkomster, d vs ränteinkomster. För ränteutgifter med-
ges i en huvudregel en skattereduktion på 30% av skatteutgifterna. För 
bostadslån är skattereduktionen dock lägre för ränteutgifter större än 
100 000 kr per år. En del anser att hushållens bostadslån är för stora. 

Därför föreslås här att skattereduktionen för ränteutgifter minskas vid 
ränteutgifter högre än 50 000 kr per år. Det drabbar inte dem med rela-
tivt låga fastighetsvärden och människor med relativt låga inkomster. 

Det föreligger förslag om statlig amorteringsavgifter enligt vissa regler 
för nya bostadslån då lånen anses för stora i förhållande till fatighets-
värdet. Dessa avgifter anses av en del inte vara effektiva och dessutom  
på olämpligt sätt minska rörligheten på bostadsmarknaden. Den nyss 
föreslagna minskningen av ränteavdragen kan tänkas  tillräcklig av-
skräcka från att ta för stora lån, man kan då avstå från amorteringsav-
gifterna, 

Skattesystemet
Förmögenhetsskatter, arvs-och gåvoskatter är avskaffade och bör ej 
återinföras, Den gamla fastighetsskatten för småhus är avskaffad och 
ersatt med en fastighetsavgift, Det bör inte ändras, någon ny fastig-
hetsskatt bör alltså inte införas.

Det framförs ofta att det behövs en ny stor skattereform som ersätttter 
reglerna enligt 1990 års skattereform, men det gällande skattesystemet 
är i stora drag bra och bör inte ändras i de stora dragen. Detaljer kan 
behöva ändras. Jobbskatteavdragen har tillkommit under den borger-
liga regeringsperioden och bör avskaffas, men det måste ske med 
försiktighet och det är för tidigt att ge rekommendationer om hur det 
ska gå till. Man bör undvika för stora och hastiga förändringar som ger 
för stora förändringar av hushållens levnadsvanor.

Mer om detta finns på sidorna 379-390.



Problem med bostadslån. Varken amorte-
ringskrav eller sämre ränteavdrag i huvud-
regeln bör föreslås av regeringen.
I 1990 års skattereform infördes en ny typ av kapitalinkomstbeskatt-
ning: Kapitalinkomster beskattas med 30% och kapitalutgifter ger 
avdragsrätt 30%, en procentsats som skruvas ner vid vissa höga 
kapitalutgifter. Systemet bör behållas och procentsatsen 30% behållas 
för både kapitalinkomster och kapitalutgifter. Vad man kan gör är att 
studera minskningen av avdragsrätten vid höga kapitalutgifter,  pro-
centsatser och storleksgränser,  och eventuellt minska avdragsrätten 
genom att ändra procentsatser och storleksgränser vid höga inkomster.

Inflationen är nu låg och riksbanken vill att den ska öka till 2%. Riks-
banken har rätt att självständigt styra den s k reporäntan. Riksbanken 
gjorde den negativ i början av 2015, vilket bl a innebär att bankerna 
får betalt för att låna pengar av riksbanken.  Ett syfte lär vara att före-
tagare ska kunna låna pengar så att de kan investera i anläggningar och 
anställa arbetslösa och att företagare ska kunna höja sina priser så att 
inflationen stiger. Löntagarnas organisationer vill ha 2% inflation så att 
de kan kräva höjda löner.

Man kan tycka att bankerna som får betalt för att låna i sin tur skulle 
betala till hushållen när de lånar av bankerna, men det vill de inte.
Riksbankschefen menar att hushållen lånar för mycket pengar, men har 
inga förslag om hur man ska få hushållen att låna mindre, det är inte 
hans bord.

I det läget har det från olika håll kommit förslag om att minska hus-
hållens ränteavdrag och att införa amorteringskrav för dem. Finansin-
spektionen har haft förslag till krav om amorteringar på nya lån från 
och med 1 augusti 2015, men har den 23 april 2015 dragit tillbaka 
förslagen då finansinspektionen troligen inte har rätt att utfärda sådana 

krav. Då menar somliga att det är nödvändigt att försämra ränteavdra-
gen. Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena 
Andersson är med rätta emot detta då det på olämpligt sätt rubbar 
hushållens hushållsbudgetar, hushållen måste ha en rmligt bra stabilitet 
i reglerna som styr hushållens budgetar.

Amorteringskrav och minskade rännteavdrag minskar hushållens möj-
ligheter att köpa saker och ting, det minskar konsumtionen, och bidrar 
till att inflationen inte ökar så som riksbankschefen vill. företagen kan 
inte höja priserna och inte investera så att arbetslösheten sjunker. Både 
amorteringskrav och försämrade ränteavdrag motverkar riksbanksche-
fen önskemål om högre inflation.

Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln 
bör föreslås av regeringen.

Somliga menar att hushåll som lånar pengar till bostäder riskerar att gå 
i konkurs och tvingas sälja sina hus. För att förhindra det vill de för-
sämra för låntagarna så att de går omkull och tvingas sälja sina hus. 
Förstå logiken i det den som kan. 

Amorteringskrav och försämring av ränteavdragets 30% drabbar alla 
med hus, bl a alla de som varit tvungna köpa bostad för att få någon-
stans att bo. isynnerhet yngre personer. De yngre nu kan ofta låna till 
bostad med hjälp av föräldrarnas medverkan och med hjälp av annat 
som gör att deras hushållsbudgetar är mycket känsliga för amorte-
ringskrav och försämringar av ränteavdrag. De förslag om försäm-
ringar som förekommer drabbar bl a dem med låga inkomster.
(Reavinstskatten och uppskovsreglerna för reavinstskatten  kan kanke 
ändras å att staten får in mer pengar. Somliga menar tvärtom. Nöt att 
knäcka)



Det finns en annan logik ifråga om försämringar. 

Istället för att försämra för alla husägare kan man försämra för dem 
som har hus med ovanligt högt värde och ovanligt höga ränteavdrag, 
vanligen ägare med höga inkomster.

Enligt “Dags att deklarera” får man för underskott av kapital skatte-
rduktion med 30% om underskottet är högst 100 000 kr.  Om under-
skottet  är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30% av 100 000 
plus 21% av den del av underskott som överstiger 100 000 kr (gäller 
inte ivesteringsavdrag).

Boräntorna var den 23 april 2015 enligt SN i ett dussintal banker od :
Femårslån  2,15-2,30 % 
Tioårslån  3,15-3,20 %

För den som inte har några kapitalinkomster:
100 000 kr i underskott motsvarar med ränta 2,20%:
om fastigheterna är belonade till 100% av fastighetsvärdet:
Fastighetsvärde 4,55 miljoner kr.
Om räntan är 3,20%: fastighetsvärde 3,13 miljoner kr 

Om lånen är 85% av fastighetsvärdena:
vid ränta 2,2%: fastighetsvärde 5,35 miljoner kr,
Vid ränta 3,2%: fastighetsvärde 3,68 miljoner kr,

Om man sänker underskottsgränsen 100 000 kr till 50 000 kr:
skatterduktionen vid underskott 100 000 kr blir 15 000 kr för delen 
under 50 000 kr och 21 % för delen däröver, 10 500 kr, tillsammans 
reduktion 25 500 kr, dvs reduktionen minskar med 4 500 kr. Relativ 
litet. Skattereduktionen för underskott 100 000 kr blir 25, 5% av 
underskottet. 

Om man dessutom sänker procentsatsen 21% till 11 % blir skatte-
reduktionen för delen mellan 50 000 och 100 000 11% av  50 000= 
5500 kr och skatterduktionerna  tillsammans 15 000 + 5500= 20 500 
kr. Skatterduktionen för underskott 100 000 blir 20,5% av under-
skottet. Kännbart.

Vid underskott över  100 000 kr blir skattereduktionen för delen 
över 100 00 kr: 11%.

Med det höga tryck som nu finns för försämringar för hushållens lån 
kan kanske dessa förändringar införas. Innan man gör det måste man 
ha någorlunda klarhet om konsekvenserna, det behövs statistik, här 
kan inte göra sådana konsekvensundersökningar.

Förändring av detta slag lär inte innebära försämringar för dem med 
låga inkomster. För att få dessa försämringar måste man ha hus med 
höga värden, som de med låga inkomster vanligen inte kan ha och inte 
har. Det är sådana med höga inkomster och stora överskott i hushålls-
budgetarna som drabbas och som kan bära försämringarna.

Försämringarna  ökar statens skatteinkomster så att det går att förbättra 
välfärdsfördelningen. 

Situationen nu liknar situationen i Sverige efter andra världskriget då 
regeringen styrde investeringarna till industrier o d och förhindrade 
byggandet av bostäder, något som Tage Erlander tog tag i på 1960-
taletoch åstadkom det s k miljonprogrammet, byggandet av en miljon 
bostäder under tio år. 

Det som behövs nu är mycket byggande av bostäder med hyresrätt 
som gör att folket slipper köpa bostäder och få dyra lån.



Några tidigare sammanställningar 2015.

Under år 2015 har gjorts bl a följande

Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem. 
Påminnelser om våren och försommaren 2015. 
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf 

Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur. Socialdemo-
kraternas forskningar om sin politik, samhällsplaneringens problem 
och partiets kongress 2015.  http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf 

Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – en 
fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från 
Uppsala universitet  http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf 

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf 

Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas 
politik. Politiska problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och 
SCB m m. Sven Wimnell om boende och byggande. 
http://wimnell.com/omr36-39zzza.pdf 

Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd. 
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag. 
Vårbudgeten.  http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf 

Sven Wimnell 3 april 2015: Svenska folket och dess boende, nya 
lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik. Hushållskostnader, 
samhällsplaneringens problem och regeringens verksamheter och 
ansvar.  http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf 

Politiken ändrar sig hela tiden. Sammanställningarna görs vart-
efter  vid tidpunkter då det hänt något inom politiken som be-
dömts viktigt att kommentera. Det blir då nödvändigt att anknyta 
till det som hänt förut. Det gör att saker och ting ofta behöver 
upprepas. Ämnet är så stort att allt inte kan upprepas varje gång. 
Varje sammanställning har sitt eget tema där vissa sidor av det 
hela behandlas. Förslag till åtgärder måste upprepas eftersom 
ingen tycks reagera på dem.

Några förslag har upprepats många gånger. det gäller förslag om 
förbättringar för de lägsta inkomsterna. De borgerliga partierna 
gynnade överklassen. Nu behövs förbättringar för underklasserna. 
Här är förslag om det. Förslagen anges här i korthet, men de finns 
behandlade mer urförligt i de nämnda sammanställningarna.
Bl a i Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
Vårbudgeten. http://Wimnell.com/omr36-39zzz.pdf

1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidragen som gäller för åldrarna 18-28 år utvecklas till att 
gälla även för åldrarna 29-64 år och där med avtrappning 20% vid 
stigande inkomst.

2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadstilläggen avskaffas 
Regeln 15% innebär en förmögenhetsskatt som tillsammans med 
vanlig skatt på räntan år 2013 är över 500% av bankavkastningar. För 
fastigheter innebär regeln en extra förmögenhetsskatt på 7,75% av 
taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skatt-
sedeln  Se sidan 352 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 

Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginal-
effekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensio-
närernas högsta marginaleffekt av samma regel. 

Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna inte 
betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barn-
familjer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som 
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären 
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%. 

Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögen-
hetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha 
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen. 

Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna  då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000  på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget  minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar 
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr 
och det ger en förlust på  4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem 
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr. 

Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och 
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas, 
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska 
tas upp som inkomst vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas.

4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.

Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riksdagen till 
public-serviceföretagen. För riksdagens finansieringen avskaffas 
inflationsindexregleringen av jobbskatteavdragen och minskas jobb-
skatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom 
för inkomster under 150 000 kr per år = 12 500 kr per månad.

Svensk radio kom till 1925. Radiopratare var främst Sven Jerring. 
För att lyssna behövde man mottagare. Det var kristallmottagare med 
en nål som skulle styras mot en kristall. En del lyssnare, isynnerhet 
ungdomar, byggde själva sina apparater. De gav dåligt ljud och man 
behövde hörlurar. 

Sedan kom apparater att köpa, med rör och högtalare. Men de var 
dyra, många hade inte råd att köpa. I mitten på 1930-talet kunde man 
köpa en femrörs Luxor för 300 kr på avbetalning, i dagens penning-
värde motsvarar det ungefär vad en stor TV-apparat nu kostar. 

Det blev vanlig att lyssna på utländsk radio, man kunde ta in hundra-
tals namngivna stationer som man ställde in med rattar.  

För att få lyssna krävdes att man till Radiotjänst hade betalat radio-
licens för 10 kr om året.

Många köpte nog radio till olympiska spelen 1936, på vintern i 
Garmisch-Partenkirchen och på sommaren i Berlin, där Hitler gjorde 
propaganda för sin politik. Man kunde höra hans stora tal i radion. Och 
höra reportage om Jesse Owen.



Svensk radio började om dagarna med klockorna i stadshuset klockan 
tolv och dagens dikt. Sedan följde ofta levande musik av kapell som då 
var vanliga. Halv ett kom Dagsnyheter från TT, väderleksrapport och 
börsnoteringar. I början av kvällen kom en timmes grammofonmusik.
Senare Dagsnyheter från TT igen och diverse program, bl a underhåll-
ningsprogram som blev en stor del av svenska folkets underhållning. 

För sin information om världen och vad som hände i den  hade man 
främst tidningar, radio och bio med förspel som innehöll diverse saker, 
bl a varje vecka journaler som SF-journalen och tyska UFA-journalen 
som visade bl a Hitler och tysk propaganda.  

De stora morgontidningarna var Stockholmstidningen, Dagens Nyhe-
ter och Svenska Dagbladet. Ute i landet hade de flesta inte råd med 
stocksolmstidningarna utan lär mest ha nöjt sig med att prenumerera 
på en lokaltidning som kunde komma som varannansdagstidning med 
tidning tre dar i veckan.

Bio kom till som stumfilm som blev ljudfilm 1929-1930. Ljudet ord-
nades till en början med grammofonskivor som filmskötaren skulle 
passa in till bilderna, sedan fördes koder för ljudet in i kanten av film-
remsan så att ljudet passade precis till bilderna. Al Jolsson med Sonny 
Boy hörde till de första på ljudfilmen.

På söndgarna var det på eftermiddagen mattinéer för barn, biljetter 55 
öre, och bl a rafflande cowboyfilmer utlöste glädjetjut hos barnen.

När kriget var slut kom såsmåningom svartvit TV, tjocka apparater,
TV-licenser, kanal 2, färgTV och på de allra senaste åren platta TV-
apparater. 

Internet kom till i början av 1990-talet, hade liten omfattning i början, 
men är nu jättestort och oumbärligt.

Sedan TV kommit till har biogåendet minskat. Internet har tagit 
annonser från tidningarna som nu är på fallrepet.

Mobiltelefonerna har kommit i rasande fart och har utvecklats till att ta 
hand om bilder, man fotograferar med telefonerna, tar in från internet, 
läser tidningar etc.

Användningen av internet har utvecklats. Alla som vill synas och höras 
måste finnas på internet. Det sägs att man kan få veta allt på internet, 
men det myckna som finns där gör det svårt att vaska fram det man vill 
ha tag i. 

Den nuvarande TV-avgiften är orättvis därför att den kräver samma 
avgift för ensamma som för hela familjer som bara behöver en licens 
för flera personer.

SVT har nu en stor verksamhet på Internet, man kan bl a se TV-pro-
gram där utan att ha betalt TV-avgift. För att lyssna på radio behövs nu 
ingen avgift.

Radio och SVT sysslar med publicservice som gäller information som 
alla behöver och som alla enligt en följd av demokratins princip måste 
ha. Det enda rimliga är att TV-avgiften avskaffas för hushållens del 
och kostnaden för publicserviceverksamheterna betalas av staten till 
dem  som utför verksamheterna som en kollektivavgift från hushållen, 
samtidigt som hushållens jobbskatteavdrag minskas i motsvarande 
mån och då på sätt som tar bort orättvisor.



TV-avgiften för företag bör behållas som nu. 

Lagstiftningsmässigt är det enkelt att genomföra omläggningen. Alla 
regler om hur publicservice-verksamheterna ska bedrivas  blir kvar  
och riksdagen får som nu göra de lagförändringar om ändringar i det 
som den vill ha. Riksdagen bestämmer nu vilken omfattning verksam- 
heterna ska ha och vad de får kosta. Det är något som ligger vid sidan 
om frågan om fördelning av kostnaderna på individerna i svenska 
folket.

Jobbskatteavdragen är olämpliga och måste reformeras så att välfärds-
fördelning blir bättre,  mer pengar till låga inkomster som måste tas 
från de högre inkomsterna. Den föreslagna omläggningen av TV-
avgifterna är ett led i detta. Andra led är att förbätttra sjuk- och arbets-
löshetsersättningar o d och samtidigt minska jobbskatteavdrag vid 
höga inkomster. 

* TV-avgiften bör ersättas med en kollektivavgift för hushållen, betald 
av staten, samtidigt som jobbskatteavdragen minskas med 100 kr per 
månad utom för de lägsta inkomsterna. Det kan ske genom en enkel 
ändring av en brytpunkt i skalan för jobbskatteavdragen. Inflationsupp-
räkningen av jobbskatteavdragen bör tas bort och avdragen frysas till 
de avdrag som gäller för inkomståret 2015.

Det är lämpligt att göra en enkel justering av brytpunkten som nu 
ligger vidinkomst 2,94 prisbasbelopp= 130536 kr per år= 10878 kr/
månad. I skiktet nedanför denna gräns är marginaleffekten 4,28% och 
ovanför gränsen 6,495%. Genom att höja gränsen kommer avdraget att 
minska över gränsen. Vid inkomst 3,04 prisbasbelopp har avdraget 
minskat 100 kr per månad så när som på 4 kr. Brypunkten bör därför 
sättas vid 3,04%.

Något om skatte- och bidragshistoria.
Sid 27-29 i 36-39zz.pdf (20 maj 2013) Kompletterad 3 april 2015.

    “Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och 
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. De nuvarande stats-
råden var 1964 i genomsnitt 13 år gamla.

    Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och 
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag, 
började jag en ny serie som då började med sidan 1. Mina utredningar 
har vanligen gått till statsråd, i första hand statsministrar, finans- och 
skatte-, social-, och bostadsministrar, till ledarna för alla eller de 
största partierna inom eller utom regeringen, samt ibland till riksdags-
utskott. Sedan jag börjat lägga in skatteutredningarna på min hemsida, 
http://wimnell.com , har den gamla sidnumreringen upphört. Sista 
sidnumret var 3557 den 8 april 2004.

    Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget 
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene, 
vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet, och 
den andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet. 
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av makar-
na. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick 
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med 
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.

    Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade Allmän-
na Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag var då-
liga, det enda som kom ut av utredningen var momsen. Finansminis-
ter Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen, som lämnade 
förslag som kan betecknas som svagsinta.
    Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjäl-
pare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakligen, 
sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform som 
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tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt. Ett 
led i reformen var en hemmamakeskattereduktion (april 2015: som jag 
föreslog Sträng), som till en del fyllde några krav om skatt efter 
förmåga. Denna skattereduktion smälte sedan bort med inflationen och 
togs såsmåningom bort helt. När den togs bort hade hushållsstrukturen 
förändrats så att det inte fanns många hemmafruar kvar.

    Det har hela efterkrigstiden funnits sådana som klagat över höga 
marginalskatter. I skattepropositionen 1970 tog Sträng bort allt om 
marginalskatter, han menade, att det viktiga var skatterna och inte mar-
ginalskatterna. Efter reformen var visserligen skatteskalan vid höga 
inkomster böjd uppåt, men det fanns en komponent som gjorde, att 
kurvan blev nästan rak. De gamla marginalskattekverulanterna fort-
satte dock att tala om att marginalskatterna ökade med stigande in-
komst, trots att så inte var fallet.

    Under 50-och 60-talen var bostadsbristen ett stort politiskt kapitel. 
(april 2015: Jag påpekade det för Erlander och han har sedan sagt att 
han ångrat den tidens bostadspolitik) Det s k miljonprogrammet under 
60-talet och början av 70-talet gav en miljon nya bostäder, en fan-
tastisk satsning. Efteråt har många klankat på bostäderna från pro-
grammet, men lägenheterna håller god standard. Brådskan att bygga 
bort bostadsbristen gjorde att det blev många stora flerbostadshus, som 
sedan ogillades av somliga. De som fick bostäder fick ändå någonstans 
att bo, vilket är en fördel. På senare tid har kommit propåer om att 
stadslandskapen är för litet stadslika och att det behövs mer tät 
bebyggelse. När miljonprogrammet var utfört gick musten ur och det 
har sedan knappast funnits någon bostadspolitik med prisvärt 
engagemang. Efter miljonprogrammet följde småhusbyggande. Ingvar 
Carlsson var den förste bostadsministern (som inrättades på 70-talet. 
(april 2015: som sedan togs bort, men finns nu igen) och avskaffade 
paritetslånen som betalades av de boende och ersatte dem med 
räntebidrag som betalades av staten. Senare har gjorts försök att 
förbättra bostadsfinansieringssystemet.

     I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning 
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom 
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. 
(april 2015: jag gav förslag om att ge kapitalinkomsskatten skattesats 
oberoenda av inkomstens storlek). 1982 års skatterform ändrades dessa 
avdragseffekter något. I 1990 års skattereform skildes kapitalinkomst-
skatten från skatt på andra inkomster, varigenom effekterna av ränte-
avdragen fick en bättre form.

     Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minskades 
inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare har 
det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och istället 
har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på och 
reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter.

    Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan 
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med bo-
stadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riksdags-
männen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man bun-
tade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För av-
trappning av bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den högsta 23 
%, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade socialdemo-
kraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde flerbarns-
tillägg. 1982 återtog socialdemokraterna makten.

     I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga margi-
nalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket 
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde 
summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära 100 %. Hans 
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag över-
förde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg, 
vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamarginal-
effekterna.



     Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bo-
stadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdoms-
bostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga 
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband med 
nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina förslag.

     I 1990 års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt 
för de högsta inkomsterna, reformatorerna räknade med “dynamiska 
effekter”  som skulle göra så att staten ändå skulle få in tillräckligt med 
pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginalskatterna. 
De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle redovisas när 
de hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men har smygits 
undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska effekter man 
hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är det glömt att 
marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och höginkomst-
tagare fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.
 
    I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen för 
barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av ändrade 
bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen, noga 
räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte många som 
förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier barnantal 
minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte många 
familjer med fyra eller fler barn.

     En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya 
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för 
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen brukar 
kräva sänkta marginalskatter, ogillat maxtaxan.

     I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och 
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare, 
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och 
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter, 
vilket Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin 

detta och sa, att om han varit finansminister skulle han nog också gillat 
en skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad genom 
koppling till basbelopp.

    I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposi-
tion lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget på 
så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst ökades på med 25% 
(2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst litet 
över 100 000 sedan minskas med 10% av ökande inkomst. Detta gör, 
att en skatt längst ned på 32% minskades till 24% (2004 25,6%) i ett 
intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa höga inkomster 
gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% och längst 
upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora allmänheten. I de 
hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna inför deklarationen 
finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med grundavdrag för 
olika inkomster, men det lär inte vara många som med ledning av 
tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika inkomstlägen.

     Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med 
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att 
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir  det 
bara sämre.

    Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av många 
skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser gjorde 
skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år föreslog 
jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit frukt. I 
1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från det 
buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den procentuella kommu-
nalskatten och av den kommunala plus den statliga procentuella 
skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för länge 
sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst där den 
statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många skikt är nu 
bortglömd.



    Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte fördelar
efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala skatt 
förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med en 
rimlig lägsta levnadsstandard. År 2004 var de lägsta rimliga levnads-
kostnaderna för vuxna icke-pensionärer avrundat 108 000 kr per år för 
ensam och 162 000 kr per år för två makar/sambor. (2006 120 000 
respektive 180 000) Makar/ sambor 150% av ensam. (2009 130/195) 
(2010 134/201) (2011 134/201 (2012 142/216) (2013 145/220)   
 
  Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig kom-
ponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa 
pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem som 
fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på grund 
av politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera ett 
system som fördelar efter bärkraft, men man kan göra förbättringar i 
den riktningen.  
   
    Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster eftersom poli-
tikerna intresserar sig så litet för dem. När det gäller icke-pensionär-
erna är barnlösa med låga inkomster missgynnade, för dem bör infö-
ras bostadsbidrag enligt mina förslag, som jag lämnat under många år.

    Bostadsbidragen för barnfamiljerna har jag lämnat förslag om. TV-
licensen är en dryg post för dem med låga inkomster, den är orättvis 
och missgynnar ensamstående. Licensen (avgiften) bör för hushållen 
ersättas med en kollektivlicens betald av staten. Jag har lämnat förslag 
om finansiering. “
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Mer om skatter och bidrag.
Politikerna har under årens lopp då och då talat om att skatt ska utgå 
efter bärkraft och skattekraft och bidrag ska utgå efter behov. Men 
varken regeringen, riksdagen eller partierna har någonsin under de 
senaste femtio åren visat upp hushållsbudgetar som visar behov eller 
visat hur bärkraft hänger ihop med hushållsbudgetar. 

Jag har nästan varje år under denna tid redovisat hushållsbudgetar och 
påpekat att inkomsterna vid låga inkomster inte räcker till hushållsbud-
getarna och att skatter och bidrag bör bestämmas med hänsyn till det. 
Tyvärr har politikerna inte rätttat sig efter det, och fortfarande måste 
många med låga inkomster betala skatter trots att inkomsterna inte 
räcker till rimliga levnadskostnader.  

Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till 
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov. 
 
Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell 
fördelning. 

Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer med samma 
rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den horisontella för-
delningen gäller fördelning på personer  med olika rimliga utgifter 
men samma inkomster.

I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala för-
delningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.

Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är 
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför barn 
kostnader som det finns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av 
skatter och bidrag.



Eftersom vi har ett progressivt skattesystem som innebär att man 
procentuellt tar ut mer skatt vid högre inkomster än vid låga  är det 
olämpligt att utforma hänsynen till barnkostnader som ett avdrag på 
inkomsten, det innebär att skattelättnad för barn blir större vid höga 
inkomster än vid låga. Därför sker hänsynen till barn genom barnbi-
drag som är lika stora oberoende av inkomstens storlek. Barnbidragen 
kan ses som en negativ skatt. 

Före skattereformen 1970 sambeskattades makar. Det ville man kom-
ma ifrån och i reformen infördes särbeskattning, dvs makara beskatta-
des var för sig efter sina inkomster. På den tiden var det vanligt att 
makar fördelade sina insatser så att mannen hade heltidsarbete med 
penninginkomster medan frun var hemma med barnen och stod vid 
spisen och tvättbaljan, utan penninginkomster, var hemmafru. 

Vid övergång till särbeskattning uppstod problem för hemmafruarna.
Mannen behövde kompensation för att han försörjde en hemmafru.
Hemmafrun kunde inte spara in på hushållsutgifterna till de kostnader 
hon förorsakade mannen. Man införde då ett hemmamakeavdrag som 
var en horisontell fördelningsfaktor och lika stor vid alla inkomster.
Hade man utformat det som ett avdrag på skatten skulle män med höga 
inkomster och större marginalskatter  få större skattelättnader än de 
med låga inkomster.

När åren gick blev det färre hemmafruar och hemmamakeavdraget 
smälte i någon takt med det bort med inflationen. Till slut togs hemma-
makeavdraget bort när hemmamakarna (hemmafruarna) var nära 
utrotade.  
I början efter skattereformen 1970 hade man kvar bl a sättet att dra av 
för räntekostnader, avdrag gjordes med samma maginaleffekt som för 
inkomsten, dvs ju högre inkomst man hade och ju högre marginalskatt 
man hade desto mer tjänade man på ränteavdragen, 
Direktören med hög lön och hög maginalskatt kunde få större skatte-
lättnader av skuldränteavdragen än den lägst betalda i firman om man 
hade samma sorts hus att bo i och samma skuldräntor. Det var inte bra. 

I skatterformen 1982 rättades detta till något, men i reformen 1990 
blev det klart att ränteavdragen blev samma vid olika inkomster. Man 
stannade då för 30% skatt på ränteinkomster och 30% skatteavdrag för 
skuldräntor. Hänsynen till räntorna hör till den horisontella fördel-
ningen, räntorna har inget med inkomsterna att göra. Nu får direkören 
och springpojken vid inkomstbeskattningen samma hänsyn. 

Bostadsbidragen hör till de horisontella fördelningshänsynen, men är 
också dimensionerade efter inkomstens storlek. För barnfamiljerna 
trappas de av med 20% av ökande inkomst.

Det borgerliga blocket vann valet 2006 med löften om skattesänk-
ningar för låg- och medelinkomsttagare och åtgärder som skulle ge 
jobb åt arbetslösa och minska “utanförskapet”. Det blev stora skatte-
sänkningar för  dem med höga inkomster och nedskärningar som mest 
drabbar dem med låga inkomster. Arbetslösheten är stor. De borgerliga 
har ställt i utsikt att de ska forsätta på samma sätt. 

En central fråga, som alltid, är skatterna. Vem ska betala dem och vad 
ska de användas till. De som ska betala är individer, hushåll och före-
tag och skatterna ska gå till saker som är till nytta för de kategorierna. 
Skatterna tas ut på skattebaser: skatter på arbetsinkomster, inkomster 
av företag, vinster och kapital, skatt på varor mm.

En högerfilosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte arbe-
tar om de inte får lägre skatter och högre bidrag och att de med 
låga inkomster inte arbetar om de får lägre skatter och högre 
bidrag. 

Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn 
på jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som 
bidrag. Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket 
stora.



Folkpartiet framför krav om att den s k värnskatten ska tas bort, annars 
vill ingen utbilda sig, och utbildat folk är nödvändigt i den globala 
konkurrensen. Kravet är nonsens. De som inte vill utbilda sig på grund 
av värnskatten har fel inställning till utbildning och om de avstår 
utbildning är det bara bra. Samhället bör undvika att släppa fram giriga 
personer till välbetalda platser där de bara tänker på att skaffa sig 
själva förmåner. 

De som nu ihärdigt propagerar för lägre skatter för höginkomster 
borde istället intressera sig för dem med låga och de lägsta inkomster-
na och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningarna bör bedömas 
med hänsyn till levnadskostnaderna.

Levnadskostnaderna för en ensam förvärvsarbetande icke-pensionär är 
2013 145 000 kr per år. Den som tjänar 15 000 kr per månad har efter 
skatt så att det går ungefär jämnt upp, d vs inget överskott i budgeten. 
Ensam som tjänar 60 000 kr per  månad har sedan dessa levnadskost-
nader betalats ett överskott i hushållsudgeten på 324 000 kr, som kan 
användas till bilar, resor, dyrare bostad, lyxartiklar mm.

Motsvarande kostnader för makar/sambor är 2013 220 000 kr Om 
makarna har lika stora inkomster behöver de bara tjäna cirka 11 000 kr 
var per månad för att få ihop till kostnaderna. Tjänar de 60 000 kr var 
per månad har de 717 000 kr överskott sedan hushållskostnaderna 
betalats.

Ensam som tjänar 12 000 kr per månad skulle kunna betala levnads-
kostnaderna, men måste betala skatt så att det blir ett underskott i 
hushållsbudgeten på cirka 24 000 kr, och borde  begära socialbidrag 
till skatten, vilket naturligtvis inte går för sig. Han eller hon tjänar 
alltså till sin försörjning men måste sänka sin levnadsstandard cirka 17 
% på grund av skatten. 
Krav om att avskaffa värnskatten visar på synnerligen olämplig oför-
måga. Ingen i riksdagen har de senaste 40 åren visat intresse för att  på 
lämpligt sätt avväga skatterna efter levnadskostnaderna. 

Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en 
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader 
som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det var mycket dumt 
skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att utgå från. Nu är dessa 
belopp tydligare och grundar sig på bantade belopp i konsumentver-
kets budgetar. 

Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till 
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och 
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan 
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i 
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är 
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyresbo-
ende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendefor-
mer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger 
statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för 
ensam och 3rok för makar/sambor.

Enligt detta blir de  lägsta rimliga levnadskostnaderna 2013 för för-
värvsarbetande icke-pensionärer: ensam  145 000 kr och för makar/
sambor 220 000. Makarnas belopp blir nära precis 150% av beloppet 
för ensam, och så har det varit sedan 1970. För  pensionärer blir det 
något annorlunda. 

Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta in-
komsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en en-
sam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skatterefor-
men 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att 
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man 
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg 
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får 
ensamma för hög skatt.  Det är därför lämpligt att lösa det problemet 
med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning
vid låga inkomster. Det är här fråga om horisontell fördelning där 
rimliga hushållskostnader är olika för ensamma och makar.



      Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag, 
flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera 
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostads-
bidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag, 
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för barn-
lösa äldre icke-pensionärer. 
Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det är 
mer komplicerat  än för kategorierna vuxna ensamma och vuxna ma-
kar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är rege-
ringens och riksdagens uppgift att följa barnkostnaderna och vartefter 
justera belopp för barnbidrag o d. 

Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för 
mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsyns-
kostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre 
barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc. 

Beräkningar av barnkostnader har gjorts i
 Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och 
annan fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för  
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och för 
ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bo-
stadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år,  Partierna borde 
redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det.
I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan. 
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för hus-
hållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som betalas av 
riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om  riks-
dagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska  läggas på 
TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid 
låga inkomster. TV har haft en löjlig patrull som åkt omkring och 
sjungit för sådana som betalar avgiften samtidigt som man påstår att 

SVT är fri television. Avskaffa snarast TV-avgiften som är att se som 
en skatt. De pengar som behövs för det kan tas från  Jobbskatteav-
dragen enligt förslag.
Pensionärer med låga inkomster: Det nya systemt med garantipensio-
ner ger det omöjligt att kontrollera om pensionerna som utbetalas är 
riktiga. Reglerna för bostadstilläggen är orimliga och bör ändras på 
flera punkter. Det gäller bland annat reglerna för hur kapitalförekomst 
ska påverka. 

Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 

Kd-ledaren Göran Hägglund gjorde en stor insats för att förbättra 
fastighetsbeskattningen. En stor del av befolkningen äger småhus och 
för dem har fastighetsskatten många år varit en pina. Skatten har byggt 
på fastighetstaxeringarna, som bygger på uppmätta marknadspriser för 
fastigheter i omvärlden. Skatterna har byggt på fiktiva inkomster på 
husen, inkomster som i verkligheten inte funnits. Husägarna har inte 
haft inkomster av husen som kunnat användas till fastighetsskatten.

Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskatten 
finns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket pengar för 
staten, regler som kanske är alltför förmånliga.

Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna 
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort. 

Fastighetsskatterna och förmögenhetsskatterna är ett elände där-
för att fastigheter och förmögenheter för många inte alltid in-
bringar pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter 
ger upphov till onödigt manipulerande. 

Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som 
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än 
de andra skatterna.

http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
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Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan 
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögen-
het är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter. 
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av 
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen 
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheter-
na, man beskattar avkastningen.

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på proble-
men med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de 
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av 
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
 
För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 

Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats.  

Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster 
kommer makar/sambor att bli överkompenserade.  Man kan klara detta 
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.

Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på 
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidrags-
fördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna 
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter 
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med 
hänsyn till levnadskostnaderna.

Erik Åsbrink föreslår “ kraftigt höja grundavdrag  så att även lågin-
komsttagarna skulle få en skattesänkning.” Det är ett okunnigt förslag.
Höjer man grundavdragen sänker man visserligen skatten för lågin-
komster, men också för dem med höga inkomster, och då försämrar 
man skattefördelningen. Om man höjer grundavdragen för att lågin-
komster ska få lägre skatt måste man höja marginalskatten för lågin-
komster så att de högre inkomsterna inte får sänkt skatt.

Problemet med låginkomsterna löses bäst med bostadsbidrag. 

Erik Åsbrink skriver också: “ Enligt en samstämmig uppfattning bland 
ekonomer är fastighetsskatten en av de bästa (eller minst skadliga) 
skatterna. “ Ja, enligt ekonomerna kanske, men ekonomena har van-
ligen dåliga uppfattningar, eller inga alls, om fördelningsproblem. 

Hela världens finanssystem är förstörda av ekonomerna....

I den nyss nämnda utredningen om barnfattigdomen har diskute-
rats förändringar av jobbskatteavdragen, men något förslag har 
inte lämnats. Att förvärvsarbetande har extrakostnader kan man 
gå med på,men inte så stora som motiverar nuvarande jobbskatte-
avdrag och framför allt inte avdrag som stiger med inkomsten. 

Det lär knappast finnas någon som direkt kan förstå jobbskatteav-
dragens konsekvenser vid läsandet av skatteverkets beskrivningar 

Konsekvenserna kan man enklast få uppfattningar om  genom att 
se på skatteverkets tabeller för preliminärskatter, där skatteverket 
säkert räknat rätt. De tabellerna har använts för att beräkna hus-
hållens över- och underskott i hushållsbudgetarna.

Över- och underskott finns redovisade för 2006 och för flera av de 
senaste åren. Jämför man år 2006 och 2013 finner man att lågin-
komster fått mycket betydande försämringar och höginkomster 



mycket betydande förbättringar, något som borde få socialdemo-
kraterna upprörda.

Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av 
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom 
att slopa den nuvarande TV-avgiften och istället minska jobb-
skatteavdragen med 100 kr per månad utom för låga inkomster 
och pensionärer.

Se mer om detta på sidorna 312-369 i 
Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för  verksamheter som förändrar världen. 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Tillägg om skatter.

Alliansregeringspartiernas rötter  finns i den dominerande överklassen 
före första världskriget 1914-1918, del i den överklass nere i Europa  
som skapade kriget och skickade ut miljontals unga män att dö  me-
ningslöst när de ville ha en annan framtid. 

Vad jag förstått byggdes det socialdemokratiska partiet först upp mest 
av arbetare som hade arbetsinkomster. Bland dem fanns ett hat mot 
sådana som inte kunde försörja sig - “inte göra rätt för sig”. I sina be-
römda tal om solidaritet  vände sig Per-Albin Hansson mest mot  över-
klassen, men också mot sina egna. 

Solidariteten mot de sämst ställda växte till sig. Andra världskrigets 
konekvenser för Sverige hjäpte nog till med det. Efter det kriget kom 
bl a barnbidrag, studiestöd,  allmän sjukförsäkring m m.

Ekomiska skribenter som vill se världen i stort  menar nu ofta att 1980 
var en vändpunkt. Då började girigheten gripa kring sig och alla skulle 
tänka på sig själva och klara sig själva. Världen skulle bygga på kon-
kurrens och marknadsprinciper, allt skulle privatiseras. 

Folkparttiledaren menar nu att de som har låga inkomster är ansvars-
lösa. De som inte har arbetsinkomster men  sjukersättningar  ska 
hjälpas att få inkomster genom att man tar bort sjukersättningarna. 
Arbetslösa ska hjälpas till arbete genom att man tar bort arbetslöshets-
ersättningar. Den här synen bör brytas

De förslag till riksdagsbeslut som lämnats i det föregående behöver 
inte utredas i långa utredningar, de kan sättas igång direkt. Det som 
satsas på låginkomster går troligen direkt till konsumtion som leder till 

http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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arbete för arbetslösa, som i sin tur konsumerar och betalar skatt så att 
pengarna kommer tillbaka till de offentliga kassorna.

Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna 
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort. 
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter är ett elände därför att 
fastigheter och förmögenheter för många inte alltid inbringar 
pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter ger upp-
hov till onödigt manipulerande. 

Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som 
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än 
de andra skatterna. 
Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%

Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan 
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögen-
het är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter. 
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av 
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen 
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheter-
na, man beskattar avkastningen.

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på proble-
men med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de 
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av 
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
 
För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 

för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 

Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats.  

Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster 
kommer makar/sambor att bli överkompenserade.  Man kan klara detta 
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.

Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på 
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidrags-
fördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna 
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter 
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med 
hänsyn till levnadskostnaderna.

Nyligen har det tagit fart i det gamla förslaget om skatt på finan-
siella transaktioner. Det finns troligen ingen som kan konstruera och 
administrera en sådan skatt. De stora finansiärerna kommer att mot-
arbeta och gå runt  en sådan skatt och ta betalt för att hantera den så att 
det till slut blir konsumenterna som  får betala skatten, hela adminstra-
tionen och domstolarna som ska döma i brotten mot skatten.

Det finns många förslag om skatter på kapital av olika slag. Det bästa 
torde vara att helt avstå från alla skatter på kapital och inrikta sig på att 
ta skatt på avkastningarnna, att avskaffa de regler som gör det möjligt 
att hitta kryphål som kan minska kapitalinkomstskatterna. 



En skatt på kapital kommer bara att till sist drabba de små kapi-
talisterna som vill spara för oförutsedda utgifter, eventell sjukdom 
och eventuell ålderdom. och som kanske drömmer om att få ihop 
kapital till en egen verksamhet.

Låt de stora kapitalisterna hålla på med sitt kapital, som de ibland 
använder för nyttiga saker. Men bolagsskatterna, som är ett slags 
kapitalinkomstskatt,  tycks ha blivit för låga.

I det man bör göra ingår intresse och förbättringar för de lägsta 
inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och 
andra.

Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för hus-
hållen och för näringsverksamheter.

Socialdemokraternas fiender är inte näringsverksamheterna utan 
de andra partierna. Därför bör socialdemokraterna inte beskatta 
näringslivets kapital utan beskatta näringslivets kapitalinkomster. 
Till kapialinkomster hör vinster. 

Alla verksamheter bör omges av lämpliga restriktioner som hind-
rar skador och leverans av onyttigheter. Näringslivet ska hålla god 
arbetsmiljö, goda löner och trygghet i anställning. Vinster bör 
beskattas, men att beskatta kapitalet lär inte ha mycket gott med 
sig, bara leda till onödigt krångel. När kapital säljs kan finns skäl 
att ta ut skatt, men då är ju kapitalet en vara. 

Detta synsätt kan ge konflikter med v och kanske också mp, som 
kan tänkas vilja bekämpa ägandet. Kapitalisterna tenderar att 
missbruka sin makt, men det bör man komma till rätta med ge-

nom restriktioner på verksamheterna och det som levereras. Om 
företagarna slipper skatt på kapital kan de tåla restriktioner.

De svenska nationalekonomerna har varit och är föga intresserade
av välfärdsfördelningen. Det de mest diskuterar är hur staten ska 
få in inkomster, och det är lätt att hitta på det om man inte tar 
hänsyn till välfärdproblem och välfärdsfördelning.

Det har nu på många håll gjorts förslag till ändring av systemet 
för inkomstskatterna, och det påstås ofta, att alla tycker att in-
komstskattesystemet behöver ändras. Men de stora dragen i sy-
stemet är bra, det behövs ingen stor omläggning av systemet, det 
som kan behövas  är justeringar av detaljer. 

Det som främst är dåligt är jobbskatteavdraget, men vid alla 
justeringar måste man ta hänsyn till att man inte bör ändra för 
mycket och inte för snabbt därför att ändringar kan slå hårt på 
välfärdsfördelningen, isynnerhet vid låga inkomster. De som har 
höga inkomster och stora överskott i hushållsbudgetarna har stora 
marginaler som gör att de kan tåla ändringar.

När man sänkte momsen på mat var det ett misstag. Att nu höja 
den momsen är inte lätt, man måste då införa kompensationer 
som är svåra att beräkna.

Att införa nya amorteringskrav på lån till bostad drabbar sådana 
med låga inkomster, med följd att de inte kan ha en egen bostad.
De med höga inkomster klarar sådant utan bekymmer.

Amorteringskrav och minskade ränteavdrag minskar rörligheten 
och förändrar finansmarknaden med oöverskådliga problem med 
svåra konsekvenser för isynnerhet låga inkomster.



Matmomsen
Våren 2015 har från flera håll kommit förslag om höjning av momsen 
på mat från 9% till 20% (från 12 till 25%)

Det var olämpligt att sänka matmomsen, men det är nu som det är.
Höjer man matmomsen med 11 procentenheter måste man kompensera
de lägsta inkomsttagarna.

Lismedelskostnaderna för vuxna är enligt utredningen för 2014 för 
ensam man 2260 kr per månad, kvinna 1730 kr , i genomsnitt 1995 kr 
och per år cirka 24 000 kr. De med låga inkomster kan beräknas göra 
av med 12000 kr.

En ökning av matmomsen till 20% innebör ökade kostnader med 
cirka 1300 kr per år för dem som äter för 12000 kr per år och cirka 
2600 kr för dem som äter för 24 000 kr.

Billigätarna med låga inkomster måste kompenseras med 1300 kr per 
år. Man kan ändra grundavdraget så att skatten blir 1300 kr lägre, men 
då får höginkomsterna också denna skattelättnad eller mer, och lättna-
derna blir större vid höga inkomster med högre marginalskatt, inte bra.
Man måste diskutera höjningar av marginalskatten för låga inkomster 
för att högre inkomster inte ska få för mycket Man kan göra lättnaden 
som ett avdrag på skatten, vilket blir ett nytt krångel. Det blir en enorm
diskussion om allt detta och om hur stor kompensationen maximalt bör 
vara. Antalet som behöver kompensation är oklart. Hur man ska räkna 
för barnen likaså.

Den ökade matmomsen för 8 miljoner vuxna kan med 2600 kr per 
person bli cirka 20 miljarder kr utan kompensationer för låginkomster 
som är svåra att konstruera och beräkna. I LOs skatteförslag nämns att 
25 % moms på allt kan ge 60 miljarder i inkomst till staten. Men där 
nämns inte något om kompensationer. 



DN FREDAG 13 NOVEMBER 2015:

“ Därför har människan alltid velat se 
tillvaron lite grann från ovan

Kimatförändringar, migrantströmmar eller globala ekonomiska 
transaktioner – vår strävan efter planetär överblick är mer aktuell 
än någonsin. Men viljan till överblick har också en fascinerande 
historia med rötter i upplysningen, skriver Staffan Bergwik.

Översiktseffekten” – the overview effect – är den allt genomgripande 
och djupt känslomässiga upplevelsen av att se jorden från rymden. 
Den är omvittnad bland astronauter som på rymdfärder vänt sig om 
och blickat tillbaka på vårt sköra och livgivande hörn av universum. 
Sentimentaliteten i beskrivningar av översiktseffekten formligen dry-
per. Lyssna bara till astronauten Don Lind: ”Intellektuellt sett visste 
jag vad jag kunde vänta mig... Men det finns inget sätta att förbereda 
sig för den känslomässiga effekten... Jag fick tårar i ögonen.” Erfaren-
heterna finns samlade av ”The overview institute”
(www.overviewinstitute.org).

Strävan efter planetär överblick är högaktuell: de största samman-
hangen är centrala, oavsett om det handlar om klimatförändringar, mi-
grantströmmar eller globala ekonomiska transaktioner. De senaste 
decennierna har gjort oss akut medvetna om världen som helhet. Det 
vi gör i ena änden påverkar det som händer i den andra. Systemen 
sitter ihop. Som Sverker Sörlin diskuterade (DN 2/2) är relationerna 
mellan vetenskap, kultur, konst och politik på väg att omvandlas. 
Gränserna bryts upp. I en sådan situation är överblick och förståelse 

för strukturer viktigare än någonsin. Så vilken är egentligen historien 
om vår förmåga att se planetära sammanhang i ett ögonkast?

Drömmen om förmågan att förnimma hela jorden på en gång går att 
spåra tillbaka till antiken. Men realiserandet av en sådan ”apollonisk 
blick” är i allt väsentligt en modern historia. Som astronauternas erfa-
renhet avslöjar hänger överblick ihop med vertikal upphöjelse. Från 
ovan ser man bäst, och det svindlar för ögonen när man har världen för 
sina fötter. Fråga Don Lind. Fram till mitten av 1800-talet var uppfatt-
ningar om jordens geografi en horisontell fråga: det berörde territorier 
i det platta planet. Upptäcktsfärder var bundna till jorden. Men vid 
mitten av 1800-talet skedde en remarkabel utveckling av tekniker som 
gav vertikala perspektiv. Bergsbestigning, luftballonger och kameran. 
Alla går de att se som en förhistoria till 1960-talets rymdfärder, satel-
litbilder och ikoniska fotografier av jorden från rymden.

Vid slutet av 1700-talet eftersträvades den upphöjda positionen med 
bergsbestigning som främsta alternativ. Vetenskapshistorikern Peter H. 
Hansen menar i boken ”The summits of modern man: Mountaineering 
after the enlightenment” (2013) att bergsklättring är sammantvinnat 
med föreställningar om en modern individ, ensam på toppen och med 
viljan att dominera naturen. Det är ingen slump, menar Hansen, att de 
första försöken att bestiga Mont Blanc skedde samtidigt som idéer om 
den nye medborgaren, le citoyen, formulerades under 1700-talet. 
Jacques Balmat och Michel-Gabriel Paccard var först upp på Europas 
högsta berg 1786. Det vi kallar Upplysningen, viljan att veta och fri-
heten att bruka sitt förnuft, omsattes genom bergsklättring i frusna 
fötter och is i peruken om man så vill.

http://www.overviewinstitute.org
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Från bergstoppen syntes naturen i panorama, och högst upp på Mont 
Blanc användes termometer och barometer. Höga berg erbjöd möjlig-
heten för naturfilosofer att skaffa data om hela naturen. Alltför ofta, 
påstods det, hade naturfilosofer ägnat sig åt att fästa blicken i backen 
och böka efter lokala specimen. För att nå en önskad generalisering 
var man tvungen att lämna stigens enskilda exempel, höja blicken och 
ta sig upp på topparna. Där kunde ögat omfamna många objekt på en 
gång.

Överblicken investerades tidigt med känslomässiga dimensioner. En-
ligt 1700-talsnaturalisten Albrecht Haller följde svindel från det seende 
som blev möjligt när världens teater öppnade sig. Det var en för stor 
upplevelse för vanliga människor – överblick var ämnat för Gud. Den 
romantiska rörelsen i det sena 1700-talet framhävde på liknande sätt 
det sublima; på höjden tog orden slut och kroppens känslor satte in.

Under 1800-talet tog sig kullarnas kraft alltmer in i människans sinne. 
Bergskedjor som Alperna började betraktas som ställen där människan 
kunde förnimma storslagna mönster från ovan. Tidigare hade bergen 
setts som gudsförgätna ställen, veckade i kaotiska formationer. Vid 
mitten av 1800-talet började geologer, geografer och fotografer skapa 
kompletta bilder av Alperna genom fotografiska panoramor från bergs-
toppar, men överblicken blev också omdebatterad eftersom den ansågs 
göra våld på detaljer. Det fanns för mycket att se, och från bergstoppen 
såg man inte tillräckligt detaljerat för att fånga det viktiga. Trots kriti-
ken bidrog den vetenskapliga och teknologiska blicken från en upp-
höjd position till förståelsen för strukturer i natur och kultur – rent av 
till globala visioner.

Strävan efter överblick fortsatte in på 1900-talet, men nu med nya 
tekniker och intresseområden. Under första världskriget användes 
flygplan för militära syften, framför allt rekognosering från luften. På 
1920- och 1930-talen började flygplan i stället att användas av tidens 
framväxande human- och samhällsvetenskaper. I boken ”The view 
from above: The science of social space” (2013) diskuterar Jeanne 
Haffner försök att skapa en vue d’Ensemble – en samlad vy – av sam-
hälle och kultur. Tekniken att fotografera från flygplan användes i 
etnografi, sociologi, historia, arkitektur och stadsplanering. Den grund-
läggande idén – under etiketten l’espace social – var att den rumsliga 
utformningen av en plats speglar dess sociala strukturer, kulturella 
värderingar och livsformer. Haffners analys av det samhällsveten-
skapliga seendet från skyn inkluderar några av periodens inflytelserika 
samhälls- och humanvetare, till exempel antropologen Claude Lévi-
Strauss. Han skapade ett laboratorium för flygfoto vid Musée de 
l’Homme i Paris. I sina studier av stammen Bororo i Brasilien argu-
menterade han för att gruppens kultur stod i nära relation till landska-
pets topografi, vilken kunde läsas genom vyn från ovan.

Flygplansfotografier användes för att kunna abstrahera från detaljer i 
bilderna och i nästa steg planera konkreta samhällsreformer. Under 
mellankrigstiden menade många rent av att flygplanet erbjöd ett mo-
dernt sätt att se. I vissa beskrivningar antogs det generera överblick 
som kunde skapa ett nytt upplysningsprojekt. Samtidigt visar Haffners 
bok kopplingen mellan en sådan vetenskapsoptimism och det franska 
kolonialväldet. Kameran i flygplanet riktades ofta mot koloniernas 
samhällsformer. Antropologer menade att fotografier av kolonier som 
Tonkin i Sydöstasien visade lyckliga samhällsbyggen, vävda kring 
mellanmänsklig harmoni, och argumentet formades till kritik mot det 
franska samhället. Koloniernas struktur visade livsformer som stod i 
samklang med mänskliga värden snarare än med ekonomisk profit. Det 



sågs som en läxa för franska medborgare med tomma liv i det 
kapitalistiska samhället.

Efter andra världskriget, menar Jeanne Haffner, vändes blicken också 
mer direkt mot det franska samhällets hjärta. Paris var enligt många 
sociologer byggt på ett sätt som skapade ojämlikhet. Staden var upp-
delad geografiskt och socialt, och fotografier visade strukturerna. 
Överblicken omvandlad till stadsplanering blev för franska kulturde-
battörer ett sätt att skapa kunskap om de områden som var avlägsnade 
från centra – i förorten – och därmed de grupper som kände sig utanför 
det nationella livet. Precis som panoramorna från 1800-talet utsattes 
användandet av flygfotografier för kritik. En genuin vilja till social 
reformism kunde endast komma från en djupt rotad förståelse för den 
lokala kontexten. Porträtt från höjden plattade ut de komplexa och 
motstridiga kulturella sammanhangen på marken.

Så vad har denna fragmentariska överblickens kulturhistoria för 
bäring? Varför berätta om män på bergstoppar, män i flygplan och 
platser där människor sett något annat än sinnesapparaten medger. Den 
viktigaste poängen med denna historia är att den visar rötterna till 
olika sätt att betrakta oss själva som del av stora mönster. Den möjlig-
heten är viktigare än någonsin i en tid när det svåröverskådliga till-
ståndet parad med kollektiv oro är en utpräglad sinnesstämning. Var-
ifrån kommer vi och vart är vi på väg? Vad är höger, vänster och 
rasism? Vad är reklam, yttrandefrihet och politik? Finns ens samhället 
som helhet? Från mellankrigstidens flygplan var svaret på den sista 
frågan självklart.

Behovet av att tänka med vid blick mot historia, framtid och globala 
kontexter har sällan tett sig så angeläget som nu, det visar de djup-

gående sambanden mellan naturens klimat, individuella livsstilar och 
samhällelig politik. Strävan att försöka förstå det globala är en djup-
gående del av modern kunskapsbildning. Dessutom har överblick 
möjliggjort en integrerad kunskap: på flygfotografier syntes såväl 
landskapets växlingar som det människoskapade samhället, och rela-
tionen mellan de två. Uppdelningar i natur och kultur kollapsade på 
fotografiet. Det är läxor att fundera kring i en tid när klimatpolitik, 
ekonomisk politik och flyktingpolitik alltmer visat sig sammanfalla. 
Det djupgående och stora är vad vi borde diskutera, inte det enskilda 
exemplet. Orsakerna snarare än symptomen som Göran Greider ut-
tryckte saken i tidningen ETC (12/8).

Överblickens kulturhistoria påminner om att människor länge odlat 
förmågan att placera sig själva i större tidsliga och rumsliga samman-
hang, tillsammans med dem som bor på andra ställen. Till detta kom-
mer nu också den isande undran hur livet kommer att te sig för dem 
som kommer att leva. Vad väntar i nästa period av mänsklighetens 
historia? Hur skulle frågorna ens kunna ställas utan förmågan till 
överblick?
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