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Den ljusa bilden av Sverige. Introduktion
Olle Wästberg tidigare generalkonsul i New York och generaldirektör för Svenska institutet har skrivit en artikel i Dagens
Nyheter :
“Uppfattningen om Sverige utomlands bygger på bilden av ett
stabilt, tolerant och fungerande samhälle. Detta positiva ”varumärke” är viktigt för vårt land – men löper risk att nötas ner i
längden. “
USA-presidenten Trump ställer till det. “Trumps republikaner i
behov av intensivvård”
Välfärdspolitiken i världen ligger illa till.
Politiska ledare och debattörer smutskastar medierna, misstror
experter och använder sig av felaktig och förvanskad kunskap.
Grunden för det upplysta samtal som är demokratins förutsättning undermineras. Vi vill se en politisk satsning på en debatt
grundad på kunskap, en nödvändighet för demokratins trovärdighet, skriver fyra professorer.
Scialdemokraterna ska ha kongress i april och behandla den politik som ska framföras i valet 2018. Finansministern har uttalat sig
om skatter o d.
Miljöpartiet och vänsterpartiet har funderingar på vad som bör
göras.

Moderaterna kräver tydligare partiledare. Sverigedemokraterna
går framåt. De är ett rasistiskt part som inte bör komma in i
regeringen.
Lbralerna vill ha bättre sjukvård. Och avhopp och konflikter
kastar en skugga över Liberalernas riksmöte. Stridsfrågan är var
gränsen ska dras mot Sverigedemokraterna. Partiets två mest
framgångsrika kommunalråd ser olika på saken.
Moderaterna är i kris, många av dess liberala väljare vill byta
parti och det borgerliga samarbetet riskerar att falla samman. Det
borde öppna möjligheter för alliansens liberala tuffing, Jan Björklund. Men än så länge är det bara Centern som har vunnit på M:s
problem.
Säpochefen Anders Thornberg skriver: vi granskade under 2016
flera fall där personer inom skyddsvärd verksamhet misstänks ha
anlitats av främmande makt eller andra aktörer för att hämta in
information. Vi har också utrett flera fall av statligt styrda elektroniska angrepp mot myndigheter och företag som är viktiga för
totalförsvaret.
I mänsklighetens historia har vi kommit fram till dagens läge där
ett gott samarbete mellan världens folk blivit absolut nödvändigt.
Globaliseringen är ett problem som noga måste beaktas och
Sverige bör ligga i framkanten.
Det finns stora skillnader i tänkesätten i världen, som bl a leder till
krig och annat elände. Ett stort problem är religionerna som är
kvarlevor från äldre tider med mindre kunskap om världen.

Tänkesätten i terrororgansationen IS i Mellanöstern kan inte
bombas bort, det behövs mycket undervisning där.
Islam tycks finnas i många former där ett grundläggande tema
tycks vara att kvinnor ska underordnas män, något som absolut
inte får förekomma enligt reglerna för mänskliga rättigheter. Så
länge Islam håller fast vid kvinnoföraktet kan det inte bli fred på
jorden.
Den populistiska och främlingsfienliga politiken måste motarbetas, därför är Sverigedemokraterna ett stort problem.
De borgerliga partierna i Sverige gynnar de bättre ställda. Deras
förslag att avskaffa arbetsförmedlingen lär medföra att arbetsförmedlingen tas om hand av privatföretag som vill ha vinst på att
skaffa jobb. något som inte är bra. Socialdemokraterna är det
parti som i ett historiskt perspektiv har skyldighet att sörja för
demokrati, jämställdhet och välfärd för alla.
Därför är det nödvändigt att socialdemokraterna för en bra politik. Fördelning av välfärden måste bli bättre än vad den är. Miljöministern har nu kommit igång med miljöpolitik. Det finns behov
av regionala utredningar om demokrati, jämlikhet o d. Miljöministern bör utföra regionala utredningar om fysiska och sociala
miljöer.
Men regeringen har ingen minister för hushållen, som ger grunden för välfärden.

I det följande finns i stor utsträckning i möjligaste mån nedbantade delar av sådant som framförts tidigare. En nyhet är dock beräkningar av levnadskostnader 2017 för förvärvsarbetande ickepensioner utan barn samt för pensionärer.
Vad gäller hushållsverksamheterna består de dels av materiella
verksamheter, dels sociala verksamheter. De utgör grunden för
välfärden och det är en katastrof att socialdemokraterna inte har
någon politik för dem. De innehåller
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64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) Med mera
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

Posterna är här kortfattat angivna och kommenteras närmare i
det följande. En viktig post är 647 som innehåller levnadskostnader som har redovisats noga i projektet om samhällsplaneringens problem men som regeringen aldrig visat.
I politikområdet för hushållens verksamheter verkar socialförsäkringsministern, som konstruerar socialförsäkringar utan att
ange vilka behov de ska avse. Socialförsäkringsministerns uppdrag bör utökas till att omfatta alla hushållsverksamheterna så att

man får ett underlag för välfärdspolitiken. Om hon inte vill eller
inte kan göra det bör någan annan lämplig få uppgiften.
Det finns anledning att detaljera och komplettera posterna med
hänsyn till dagens förhållanden. Posterna är konstruerade på
1970-talet och politiken har sedan dess fått ett vidare innehåll.
Problemen har blivit mer omfattande sedan 1970-talet och en
minister för området bör leta upp de problem som finns idag.
Exempelvis: Problemen med livsmedel od har ökat. Problemen
med boendet innehåller bl a bostadsbristen som blivit mer komplicerad efter de stora invandringarna. Området 646 bör kunna omfatta verksamheter i hemmet av många slag. Område 647 om
hushållsekonomi är naturligtvis grundläggnde för skattepolitiken.
I område 649 har sedan 1970-talet tillkommit pappaledighet o d.
Hushållsministern bör se till att alla får bra mat vid rätt tid och
efter individuella förhållanden. Bör redovisa bostadssituationen
och bostadsbristen i Sverige och propagera för bostadsproduktion
där det behöv. Se till att alla har vatten och avlopp, avfallshantering, el, tel och bredband o d. Se till att folk kan utföra verksamheter i hemmet, har lämpliga kontakter med andra och samhället.
Och se till att det finns pengar i hushållen till rimliga levnadskostnader.
Det är konstigt att en socialdemokratiskt ledd regering inte har
någon politik för hushållen. Sådan politik utgjorde kärnan när
socialdemokratiska partiet bildades 1889. de ville ha åtta tim-

mars arbetsdag och rösträtt för alla. Åttatimmarsdagen var ett
uttryck för behovet av att vila efter arbetet, att ha en bra bostad
där man rådde sig själv. Och man ville ha lön som man kunde
leva på. Med möjligheter till bra mat och annat och möjligheter
att ha familj och umgås med vänner.
Senare när partiet kommit till makten intresserade man sig för att
arbetare skulle kunna skaffa hus och ordnade finanser för det.
Semesterlag infördes 1938, det var en fortsättning på förbättringarna av hushållens möjligheter. Socialdemokraterna försummade
bostadsbyggandet efter andra världskriget men efter upptäckten
av det infördes miljonprogrammet, en miljon bostäder på tio år.
Senare har borgerliga partier uttryckt att det skulle vara möjligt
att leva på sin lön, men det gällde då inte dem med de lägsta inkomsterna utan dem med högre inkomster.
Nu är det en socialdemokratisk regering, men den tycks ha glömt
bort vad socialdemokraternas främsta uppgift är, att alla ska ha
bra bostad, bra mat o s v. det som hör till ett hushåll.
Socialförsäkringsministern borde kunna få chansen att förbättra
sin politik för hushållen genom att redovisa behoven och låta
socialförsäkringarna följa av de behov som finns. Nu är ju försäkringarna grundade på godtycke. Mer än hälften av KPI avser hushållskostnader, men SCBs statistik är inte upplagd så att det går
att göra en bra fördelning av resurserna.

SCB lyder under finansdepartementet. Socialförsäkringsministern
bör se till att statistiken för hushållen förbättras.
Grunderna för politiken för hushållen finns i socialdepartementet
med tre ministrar och i underlydande myndigheter:
Alkoholsortimentsnämnden
17 december 2014 från Socialdepartementet
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)
18 december 2014 från Socialdepartementet
Arvsfonden
17 december 2014 från Socialdepartementet
Barnombudsmannen (BO)
17 december 2014 från Socialdepartementet
E-hälsomyndigheten
17 december 2014 från Socialdepartementet
Folkhälsomyndigheten
17 december 2014 från Socialdepartementet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Försäkringskassan
17 december 2014 från Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Läkemedelsverket (LV)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Myndigheten för delaktighet
17 december 2014 från Socialdepartementet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
01 januari 2016 från Socialdepartementet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
17 december 2014 från Socialdepartementet
Pensionsmyndigheten
17 december 2014 från Socialdepartementet
Provinsialläkarstiftelsen
18 december 2014 från Socialdepartementet
Socialstyrelsen
17 december 2014 från Socialdepartementet
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Statens institutionsstyrelse (SiS)
17 december 2014 från Socialdepartementet
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug
Monitoring
18 december 2014 från Socialdepartementet
Systembolaget Aktiebolag
18 december 2014 från Socialdepartementet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
18 december 2014 från Socialdepartementet
I de andra departemeten och dess underlydade nyndigheter, bl a
arbetsmarknadsdepartmentet, finns också kunskaper att hämta.
SKL Sveriges kommuner och landsting kan bidra.
Det är statsministerns sak att se till att partiet skaffar sig en politik för hushållen, som är grunden för välfärden.
Socialförsäkringsministern kan börja med att mena att socialförsäkringarna ska vara till för att alla ska ha rimliga levnadsförhållanden och att det till en början gäller bra mat vid rätta tider
och efter individuella förhållanden och så bra bostäder, som det
är brist på . Hon bör redovisa hur boendet ser ut i Sverige och
propagera för den bostadsproduktion som behövs. Sedan kan hon

nämna andra saker som sker och behövs i hushållen och sedan
försöka förklara hur socialförsäkringarna hjälper till att få bra
levnadsförhållanden. Efter det har hon förhoppningsvis förstått
vad det handlar om och kan fördjupa sina verksamheter.
Små barn behöver lekkamrater och nära utelekplatser, tonåringar behöver kompisar och nåt att göra, gamla behöver träffas och
prata, många behöver läsa och lära. Vad behöver sjuka, arbetslösa, förvärvsarbetande, kriminella och alla andra hemma i hushållet? De med demens eller risk för demens?
Problemen kring kultur, kunskaper och utbildning är många. Bl a
måste univsitetskanslerämbetet få direktiv från regeringen om att
ämbetet bör göra en förteckning över professorernas forskningar
med uppgifter om vad de gör så att allmänheten får bra underlag
för sina röstningar i de demokratiska valen. Professorerna svarar
ju för det yttersta vetandet.
Kulturminstern är också demokatiminister och har hand om
delar som justitieministern har.
Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)har presenterat regeringens nya Digitaliseringsråd på en presskonferens. I mer än ett
kvarts sekel har internet förändrat vårt samhälle. Utvecklingen
går nu snabbare än någonsin. Sverige har länge varit ledande i
den digitala omställningen av samhället och vi har allt att vinna på
att fortsätta ligga i framkant. Det kräver dock kraftansträngningar inom många områden, inte minst skolan.
Forskning från Stanforduniversitetet visar att ungdomar i allmänhet är dåliga på att skilja fakta från bluff. Med tanke på att

många vuxna glatt delar den ena fejkartikeln efter den andra är
det kanske inte så konstigt, men desto mer oroande.
Sociala medier och internet har gett oss nya sätt att kommunicera
och söka fakta, men samtidigt också blivit arenor för dem som vill
sprida falska nyheter och propaganda. Utvecklingen beskrivs som
en utmaning för ett demokratiskt samhälle och som särskilt aktuell mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget:
”Förmågan till källkritik handlar i förlängningen om hela Sveriges säkerhet.”
Man måste känna till världen och förstå hur saker och ting
hänger ihop för att kunna aktivera den kritiska blicken.
Forskningsprojektet om samhällsplaneringens problem innehåller
en beskrivning av mänskliga verksamheter som styr världens
utveckling och som ger en bild av hur saker och ting hänger ihop.

DN FREDAG 10 MARS 2017

“ Därför har inte Trump lyckats rubba den
ljusa bilden av Sverige
Uppfattningen om Sverige utomlands bygger på bilden av ett
stabilt, tolerant och fungerande samhälle. Detta positiva ”varumärke” är viktigt för vårt land – men löper risk att nötas ner i
längden, skriver den tidigare USA-diplomaten Olle Wästberg.
Under 2010 hade New York Times ledare två gånger rubriken ”Even
Sweden”. Den första var när Sverigedemokraterna valts in i riksdagen.
”Till och med i Sverige” hade ett främlingsfientligt parti fått många
röster.
Andra gången, i december, konstaterade tidningen att till och med det
fredliga Sverige hade drabbats av en självmordsattack. (Taimour
Abdulwahab sprängde sig själv på Drottninggatan.)
Med helt andra förtecken använde ju Donald Trump nyligen Sverige
som ett argument för att motivera sin politik för mer stängda gränser.
”Sweden, who would believe this?”
Både New York Times för drygt sex år sedan och Donald Trump nu
bygger på föreställningen om Sverige som ett stabilt, tolerant och
fungerande samhälle. Det är just vad ”det svenska varumärket” handlar om.

Är ett land ett varumärke?
Sverige, Sverige, Sverige, varumärke,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nej, så skrev inte Verner von Heidenstam 1899. Det var ”fosterland”
han använde. ”Varumärke” kan förefalla vara ett väl krasst sätt att
beskriva sin hembygd eller sitt fosterland.
Men Sverige är i vissa sammanhang just ett varumärke, något som ger
omedelbara associationer. Varumärken betyder något: Bilmärket Skoda
fick komma över sitt gamla öststatsrykte för att vanliga bilköpare
skulle överväga att köpa bilen. Den som försöker övertyga familjen
om att nästa storstadssemester ska gå till Bukarest möter sannolikt
motstånd. Lättare med Rom eller Barcelona. De har helt enkelt ett
bättre varumärke.
Globaliseringen och hur nätet ger totalt närhet av allting skapar också
en snabb bortsortering. Och då är den första associationen viktig,
också för ett land.
De flesta länder arbetar med hur de uppfattas. Organisationer som
British Council, tyska Goetheinstitutet, spanska Cervantesinstitutet,
kinesiska Konfuciusinstitutet och de franska Francophonie och Institut
Français är liksom Svenska institutet exempel på statliga organisationer som ska sprida en bred och positiv bild av det egna landet och
stötta landets språk i utlandet.
I Sverige finns också Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, en
samarbetsgrupp inom Utrikesdepartementet där Business Sweden,
Näringsdepartementet, Svenska institutet och VisitSweden gemensamt

utformat en plattform för Sverigebilden. För att ”varumärket Sverige”
ska finnas i medvetandet hos människor i andra länder är tanken att de
som agerar på utlandsmarknaden ska arbeta med en gemensam bild av
Sverige.
Den Sverigebildsplattform som arbetades fram för tio år sedan hade
som ”kärnvärde” ordet ”progressiv”. Det hade inte en politisk syftning,
utan ville visa på Sverige som ett land i framkant där moderniteten
dominerade. Sverige ska betraktas som en ledande nation inom högteknologi, forskning och utveckling. Vi ska framstå som en kreativ
kulturnation, en pålitlig handels- och samarbetspartner och ett attraktivt land för utländska investeringar. Dessutom som ett trevligt resmål.
När dåvarande Volvochefen Leif Johansson träffade det statliga Globaliseringsrådet för en del år sedan fick han frågan vad Sverigebilden
betydde för Volvo. Han menade att den var central: Volvo associeras
med Sverige och då är det viktigt att Sverige är något positivt. Sedan
ska ju Volvo kunna rekrytera internationella toppkrafter till att jobba
på Hisingen.
Att Sverige har ett gott rykte är inte bara chauvinism utan spelar en
ekonomisk roll. Just anseendet är också en bas för internationellt
politiskt inflytande. Dessutom bygger svenskt försvar på att vi i en
krigssituation ska få hjälp. Ska det vara möjligt måste befolkningen i
de demokratier som ska ställa upp ha en starkt positiv uppfattning om
Sverige.
Harvardprofessorn Joseph Nye skrev 2004 i den uppmärksammade
boken ”Soft power” om hur ett lands inflytande i den moderna världen
inte handlar om militär styrka utan om andlig. För USA är det ”Holly-

wood and Harvard”, det vill säga den kulturella dominansen i hela
världen och de amerikanska universitetens ledande ställning. För
Sveriges del visar mätningar att vår styrka inte ligger i kulturen utan i
de värderingar, tolerans och jämställdhet, som förknippas med oss och
att vi anses som ett fungerande och korruptionsfritt samhälle.
Hur mycket har det svenska varumärket sänkts genom Trumps uttalanden som lett till internationell medieuppmärksamhet kring problem
och upplopp i en del svenska förorter?
Först och främst ska man veta att få bryr sig, inte minst i USA där de
geografiska kunskaperna är låga. Många förväxlar Sverige och
Schweiz. Hälften av de nyinvalda i kongressen saknar pass och har
alltså knappast varit utomlands.
Sverige har dock länge använts i amerikansk politik. Det började 1936
med journalisten Marquis Childs boken ”Sweden: The middle way”.
Den fick stort genomslag och beskrev Sverige som en utopi, den slutgiltiga kompromissen mellan socialism och kapitalism. President
Franklin D Roosevelt tog upp temat och sa: ”In Sweden you have a
royal family and a socialist government and a capitalistic society, all
working happily side by side.”
Den sakliga basen för Childs bok var Stockholmsutställningen 1930,
där uttrycket funktionalism fick genomslag. Och därefter en funktionalism i överförd bemärkelse i den politiska krisuppgörelsen 1933 och
Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan arbetsmarknadens parter. Det var ingen
slump att en av det nybildade Svenska institutets första åtgärder, 1945,
var att sända cheferna för LO och arbetsgivarna på en gemensam turné
i USA. Den svenska konsensusmodellen skulle illustreras.

I senaste valrörelsen hänvisade Bernie Sanders ofta till att man i
Sverige inte behöver betala för att gå på universitet och Hillary Clinton
till svensk familjepolitik.

Den mörka Sverigebilden i Stieg Larssons Millenniumböcker och hos
till exempel Henning Mankell kan säkert ha förändrat den ljusa bilden
av vårt land. Men också vad som hänt i verkligheten.

Det – felaktiga – ryktet om att Sverige skulle vara landet med flest
självmord i världen har också en politisk bakgrund. Adlai Stevenson,
som stod mot Dwight Eisenhower i presidentvalen 1952 och 1956,
använde det svenska välfärdssystemet som ett föredöme och Eisenhower svarade med att trygghet från vaggan till graven ledde till att
människor inte fick något att sträva efter och därför begick självmord.

Statsminister Göran Persson kom 2002 till New York. Det svenska
generalkonsulatet informerade rutinmässigt Secret Service. De kom
med en bilkaravan och stängde ett körfält i Lincoln Tunnel för att vi
skulle kunna köra obehindrat till hotellet. När vi lämnat av statsministern frågade jag chefen för operationen om de ställde upp på det här
sättet för alla besökande statsministrar.

Bilden av Sverige som ett statligt styrt välfärdsland är både stereotyp
och felaktig. Sverige är numera ett av de mest marknadsorienterade
länderna. För några år sedan bad svenska utrikesdepartementet mig att
träffa en grupp republikanska senatorer. Jag berättade om hur de flesta
nya förskolor, skolor och vårdcentraler var privata. Liksom att Stockholms tunnelbana drevs av privata företag. Senatorerna tappade hakan.

Nej, svarade han, ”Only for the risky countries!” Vi? Riskabla? ”Ja,
två politiska mord, ett olöst.” Det är också en Sverigebild.

Sverigebilden är naturligtvis olika för olika människor. Författaren
Lars Gustafsson berättade en gång för mig hur han på en buss i Östeuropa kom att sitta bredvid en okänd person. Lars Gustafsson sa att
han var svensk. Medpassageraren utbrast: “Å, ni är från den store
Lindströms land”. Lindström, tänkte Lars Gustafsson – han med
biffen? Det visade sig att medpassageraren, som var lärare i filosofi,
avsåg göteborgsprofessorn Per Lundström, en av världens främsta
logiker. Sverige ger associationer till olika namn för olika människor:
Björn Borg, Ingmar Bergman, Raoul Wallenberg, Alfred Nobel, Zlatan
Ibrahimović.

2010 innebar en omsvängning i uppmärksamheten kring Sverige i
USA. Då fick trakasserierna mot judiska svenskar i Malmö stor uppmärksamhet. Wiesenthal Center i Los Angeles avrådde judar från att
resa till Malmö och Barack Obama skickade sitt särskilda sändebud
mot antisemitism till Malmö.
När nu Donald Trump använder Sverige som avskräckande exempel
anknyter det till utvecklingen i Malmö. Dessutom har Sverige blivit ett
polariserande argument. Det stöttas av ett nytt fenomen: En rad av
ultrahögerns aktivister ger sin Sverigebild i utländska medier.
Den som mätt styrkan i länders varumärken är den brittiske forskaren
Simon Anholt. I hans årliga Nation Brands Index ligger Sverige stadigt
på tionde plats, bra för ett litet land. Jag frågade nyligen Simon Anholt
om Trumps uttalanden förändrat bilden. Hans svar var ett nej. Just det
faktum att Sverige kan användas som exempel – ”Even Sweden” –

säger att Sverige är väldigt hårt knutet till stabilitet och rationalism.
Sverigebilden har inte förändrats av tidigare skriverier om skyhöga
skatter och den svenska synden. Det tar mycket lång tid innan bilden
av ett land förändras.
Därmed inte sagt att det kommer att vara för evigt. Bilden av Sverige
kan nötas ner. Självfallet av nyhetsförmedlingen och själva verkligheten. Och i Sveriges fall har bilden av medelvägens land ofta handlat
om den självständiga utrikespolitiken. I och med att vår utrikespolitik
nu är en del av EU:s är detta inte längre dominerande.
Svenskar utomlands, främst i USA, har oftast mötts av positiva reaktioner – bland dem som känt till Sverige. Sannolikheten för att det
fortsätter en generation till är ganska liten.
Olle Wästberg tidigare generalkonsul i New York och generaldirektör
för Svenska institutet. “
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“En jättelik ö, helt ensam i sitt slag
“Amerikaner verkar ibland leva utanför historien och uppträda
som om den gällde för alla oss andra, men inte för dem. Att inget
här i världen består i all evighet vill de inte höra talas om.
America first – Donald Trump lovar att göra America strong again.
Ordet ”igen” avslöjar vidden av problemet. När han sneglar i backspegeln upptäcker presidenten att Amerika före Trump var starkare än
det Amerika han ärvt av Obama (a mess). Förr, fast det sägs inte när,
var allting bättre. Förr läckte Amerika inte jobb till omvärlden, vann
sina krig och ingen hade hört talas om IS.
En ändring måste därför till.
Det lilla ordet ”igen” är särskilt intressant eftersom det visar att Trump
är klar över att allt inte börjar med honom. Tiden har sin gång och och
låter sig också för ett unikt land som Amerika adderas till vad som
kallas historia. Det är långt ifrån en självklarhet. Amerikaner är sällan
intresserade av historia, kanske därför att de har så litet av den varan.
Ibland kan de verka leva utanför historien och både offentligt och privat uppträda som om den gällde för alla oss andra, men inte för dem.
Det får konkreta, ibland irriterande konsekvenser. Inte ens mycket
bildade amerikaner brukar vilja höra att inget här i världen består i all
evighet. I alla fall inte om denna övertygelse tillåts omfatta även deras
Amerika: det mönster av uppgång och fall som omfattar resten av
världen, som gäller för Rom, det brittiska imperiet och till och med för

ett land som Kina, fördärvar lätt stämningen om det inte görs undantag
för Amerika. Historien må ha ett slut eller ej, men i båda fallen med
Amerika självklart kvar högst upp på toppen.
Att hävda något annat vore oamerikanskt och framfört av en europé,
dessa ständiga förlorare, en provokation.
Amerikanens uppfattning av tid och rum avviker starkt från européns.
Tid finns ingen, följaktligen inget tålamod. Allting måste gå fort, raskt
ge resultat (time is money). Rum däremot finns hur mycket som helst
av och för alla (go West, young man!). Rummet är nästan oändligt och
tar inte slut förrän nästa hav tar vid. De förföljda kristna som 1620
kom med ”Mayflower” till Amerika kan sägas ha bytt just tid mot rum,
gjort sig av med sin europeiska historia för att lägga sig till med amerikansk geografi.
Detta byte var något radikalt nytt och snart skulle landet dit de kommit
kallas Nya världen.
Nästan alla världslitteraturens klassiska utopier är förlagda till öar och
jag tror det kan löna sig att ibland tänka på Amerika just som en jättelik ö, helt ensam i sitt slag. I Europa kan vi inte ta många steg utan att
snubbla på en gräns och stå på näsan i vad som inte längre är en tallrik
ärtsoppa utan en minestrone. Den som lagat den talar ett språk vi inte
förstår, beter sig konstigt, och enda sättet att inte hamna i slagsmål är
att låta honom hållas och själv försöka anpassa sig. På trångt utrymme
har vi under historien försökt göra detta, fast med mycket klent
resultat.

Det enda vi väl lärt oss är att vi varken är isolerade eller ensamma.
Och amerikanerna? I den jättelika öns inre kärnland finns inga gränser att snubbla över och det är långt till grannen, ännu längre till kusterna, befolkade av en rastlös och konstig så kallad elit om vilken man
inte vet mer än att man inget gemensamt har med den. Där bortom
finns bara vatten. Till vänster och höger oceaner där grannarna inte
längre är den där eliten, utan fisk. Bortom detta vatten fanns förr
kommunism, numera gudskelov borta efter att Amerika utrotat den.
Dock verkar det från och till fortfarande vara nödvändigt att skicka
amerikanska söner till andra sidan av oceanerna för att ställa saker och
ting till rätta som folk där ställt till med (a mess).
Bäst vore förstås att slippa ställa saker och ting till rätta som egentligen inte angår Amerika.
Denna insulära reflex har Amerika gemensam med moderlandet England. Av den blir i det amerikanska fallet isolationism och i det brittiska Brexit. Skillnaden är att britterna en gång hade ett imperium:
generationer av statsanställda, militärer och andra som ofta med sina
familjer hamnade i kolonier bortom haven och så bidrog till att underminera känslan av att leva i sin egen, insulära värld. Men amerikanerna har aldrig haft ett imperium som kunnat tukta deras ursprungliga
instinkter, vare sig man vill kalla dem insulära, utopiska eller provinsiella. Följaktligen lockas varje ny president och administration av den
isolationistiska optionen.
Så också Donald Trump. Amerika behöver inte världen, stort nog att
vara sin egen. Upp med vindbryggan!

Men denna option är – och skulle jag vilja hävda: har alltid varit – en
illusion. Amerika är trots allt inte en ö. Däremot ännu så länge den
enda supermakten. Och med tiden upptäcker varje nykomling i Vita
huset att all amerikansk politik är globaliserad, att landets intressen
därför med nödvändighet börjar i Sydkinesiska havet eller i Arktis.
Trump har förmodligen redan gjort det; dessutom är han ambitiösare
än föregångaren Obama. Ännu är hans insikt outtalad, men röjs när
han förkunnar en kraftig militär upprustning.
Hangarfartyg, drönare och missiler som inte är tänkta att användas i
Utah, inte ens längs gränsen till Mexiko, men som ska bidra till att
göra Amerika starkt igen.
Richard Swartz richard.swartz@chello.at journalist, författare och
fristående kolumnist i Dagens Nyheter. “
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“ Trumps republikaner i behov av
intensivvård
Att bygga upp är svårare än att riva ned. Ett hus där många ska
bo måste resas noggrant. Och det är bra om arkitekterna är
överens om ritningen.
Republikanerna tillbringade åtta år med att slåss mot Obamacare, och
lova att utplåna sjukförsäkringsreformen när de fick chansen. De
skördade valframgångar med löftet, men det dolde interna konflikter
och besvärliga sanningar. Alla har kommit upp till ytan sedan partiets
ledning i representanthuset till slut presenterade sitt förslag för att
”skrota och ersätta”.
Hjärtat i Obamacare är obligatoriet, alla måste skaffa sjukförsäkring
eller betala böter. Mindre bemedlade får subventioner. Redan sjuka
kan inte nekas skydd. Genom att unga och friska är med får systemet
råd med gamla och sjuka. Krångligt och långt ifrån felfritt är det, men
andelen som saknade försäkring sjönk från 16 till 9 procent.
Motståndarna sa alltid att bygget är för dyrt, för mycket stat och för
lite individens frihet. Opinionen har ratat helheten, men gillat centrala
delar. Den republikanska halvmesyren blir således att behålla populära
inslag och avskaffa resten. De miljoner som är glada över att ha blivit
med sjukförsäkring får inte skrämmas bort. Självklart saknar planen
kostnadskalkyl.

President Donald Trump stöder förslaget. Men ingen är egentligen
nöjd.
För det första splittrar det partiet. Högern kallar det en utspädd
version av det vedervärdiga originalet. Moderata krafter ser praktiska
problem och folkliga protester framför sig. I senaten tycker Republikanerna att processen går för fort och att budgeten måste gå ihop, och
de har hur som helst inte de 60 röster som krävs för att upphäva
rubbet. Även om representanthuset klarar att fatta beslut, är det inte
säkert att senaten vill ta i det med tång.
För det andra fungerar inte ekonomin när obligatoriet skrotas. Skatter,
som är en del av finansieringen, tas dessutom bort. Resultatet kommer
att bli högre premier, färre försäkrade och en ihålig grund.
För det tredje säger lobbygrupperna nej på bred front: pensionärer,
läkarförbund, sjukhus. De utgör en formidabel antagonist.
Andra sociala förmåner delar också Republikanerna. Medicare,
sjukvårdssystemet för äldre, är inte långsiktigt hållbart. Samma sak
gäller på sikt pensionerna. Men detta har president Trump lovat att inte
röra, vilket är logiskt eftersom programmen älskas av hans väljare i vit
arbetar- och medelklass. Partiets kongressledamöter har dock länge
velat reformera strukturerna för att dämpa federala utgifter och budgetunderskott.
Den traditionella skiljelinjen i debatten, mellan stat och marknad, har
blivit mer diffus. Trumps arbetares intressen krockar med republikansk
ideologi. Partiet sågade Obamacare utan att ha ett alternativ, och när
detta måste tas fram uppstår en soppa av dilemman.

Republikanerna vet inte vad och vart de vill. Trump är för ofokuserad
för att leda dem, och twittrar hellre om något han sett på tv. Hans
chefsstrateg Steve Bannon är mer intresserad av korståg mot muslimer
än av sjukförsäkring. De flesta av partiets kongressledamöter drivs av
konservativa teser och vet vad de inte gillar, men är inte nog intresserade av lagstiftning för att jobba med detaljerna.
John Boehner, en av Obamas trätobröder och talman i representant
huset till 2015, har sammanfattat det så här: ”Under mina 25 år i kongressen kunde Republikanerna aldrig någonsin, inte en enda gång,
komma överens om hur ett sjukförsäkringsförslag skulle se ut.”
Enklast vore att stoppa in alltihop i skatten, som i Europa. Inte ens
Barack Obama inbillade sig att det var politiskt möjligt. Men Donald
Trump kanske har en briljant kur att ordinera.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se Ledarskribent “
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“ Slopad Obamacare slår mot miljoner
Analys. Washington. Republikanerna har som väntat stora problem med att ta fram ett alternativ till Barack Obamas sjukvårdsförsäkringsreform. Med deras förslag skulle 24 miljoner amerikaner förlora sitt försäkringsskydd på tio års sikt. Men den politiska
striden är långt ifrån över.
Republikanerna har blivit varse att det är svårare att ta bort en reform
än att aldrig införa en. De har ägnat flera år åt att kasta dynga på ”The
Affordable Care Act”, den stora sjukförsäkringsreform som antogs av
kongressen 2009 och trädde i kraft året därpå, och som vardagligt
kallas ”Obamacare”.
President Donald Trump och i princip alla ledande republikaner har
lovat att göra allt som står i deras makt för att avskaffa lagen, men när
de nu har den makten är det lättare sagt än gjort.
Det är inte förvånande.
När kongressens budgetavdelning i måndags kom med sin 37-sidiga
sammanställning av vad den alternativa reform som en grupp republikaner har tagit fram (och som president Donald Trump velat se godkänd genom en snabb genomröstning), innehöll det få siffror som
talade för förslaget.
Enligt prognosen förlorar 14 miljoner amerikaner med republikanernas förslag sin försäkring redan under det första året. Siffran stiger till

24 miljoner år 2026, till totalt 52 miljoner oförsäkrade – nästan
dubbelt så många som under Obamacare (som hittills har gett försäkring till 20 miljoner människor).
Det skulle betyda, enligt The Washington Posts sammanställning, att
en av fem personer i USA då står utan försäkring, i jämförelse med en
av tio i dag. Innan Obamacare infördes saknade en av sex skydd.
De största förlorarna på republikanernas förslag är äldre låginkomsttagare och fattiga, som kan få se sina premier stiga men som inte
berörs av de stora skattesänkningar som förbereds, och som kommer
att gynna höginkomsttagare och företag. Många av dessa låginkomsttagare röstade på Trump och satte sitt hopp till att han skulle förbättra
deras situation. De riskerar att bli grymt besvikna.
Till rapportens ljuspunkter hör för republikanerna att budgetunderskottet fram till 2026 minskar med deras förslag, med 337 miljarder dollar,
främst till följd av besparingarna i de bidragssystem som omfattar
USA:s fattiga.
Demokraterna rasar naturligtvis, och kallar förslaget för vansinne.
Men upprördheten blommar också bland republikaner – från flera
grenar. En del menar att budgetkontoret räknat illvilligt och fel, andra,
mer moderata, menar att förslaget nog måste ses över igen – och
ytterligare några, de mest konservativa, tycker att hela förslaget är på
tok för mesigt och kallar det en ”Obamacare light”.

Vita husets budgetchef Mick Mulvaney avfärdade budgetkontorets
rapport som ”djupt bristfällig” och ”absurd”. (Enligt Vita husets egna
beräkningar, som refereras av Politico, mister dock ännu fler sin försäkring än enligt kongressrapporten.)
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Slaget om sjukvårdsförsäkringen – både mellan de republikanska
grupperingarna och mellan partierna i kongressen – är långt ifrån över.
Inställningen i frågan är också ett tydligt exempel på polariseringen i
politiken, en trend som pågått länge men som blir allt starkare.

Analys. New York. Det är inte ofta som Donald Trump erkänner
ett nederlag. Hans reaktion på det federala domslutet som stoppar hans nya, justerade inreseförbud var därmed anmärkningsvärd. “Det här domslutet får oss att framstå som svaga”, sade
Trump.

Det förtjänar att påminna om att Obamacare ursprungligen bygger på
en snarlik version som infördes i Massachusetts – under republikanen
Mitt Romneys tid som guvernör.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

“ Trumps islamofobi fäller de egna
lagförslagen

Hans första inreseförbud mot sju länder med hög andel muslimsk
befolkning orsakade kaos på amerikanska flygplatser och högljudda
protester över hela USA. Efter att det stoppades av ett federalt domslut
i februari formulerade Trumpadministrationen om inreseförbudet.
Den nya versionen skulle träda i kraft den här veckan, men stoppades
av en federal domare på Hawaii på onsdagskvällen. Det är en påminnelse om att domstolarna fortsätter att vara Trumps främsta hinder.
Men framför allt pekar domslutet på ett större problem för Trump
framöver. Domaren Derrick Watson hänvisade till Trumps långa
historia av islamofoba uttalanden som en del av bevisbördan för att
betrakta inreseförbudet som diskriminerande, vilket innebär att det
strider mot USA:s grundlag.
Problemet för Trump är, precis som var fallet med det första lagförslaget, att administrationen varit så ivrig med att framhäva att man ska ta
tuffa tag mot ”muslimsk invandring” att man i flera klumpiga uttalanden får inreseförbudet att framstå som just medvetet diskriminerande
mot muslimer.
Trumps unge rådgivare Stephen Miller skrev även på Twitter att det
inte var någon väsentlig skillnad mellan det nya inresförbudet och det

gamla. Å ena sidan vill Trumps administration tillfredsställa de kärnväljare som vill se just ett förbud mot all muslimsk invandring, och
som helt rimligt uppfattade Trumps valkampanj som ett löfte om detta.
Å andra sidan kan man inte bryta mot grundlagen, som förbjuder just
sådan diskriminering.
Trump byggde sin politiska karriär på att göra kontroversiella uttalanden. Det allra vanligaste berömmet av Trump bland hans anhängare
under valkampanjen förra året var att han ”säger som det är” och ”inte
pratar som andra politiker”. Men just denna frispråkighet kan nu användas emot honom i de juridiska slag som väntar kring flera av hans
reformer. Efter att Trump rasade mot veckans domslut sade Marielene
Hincapié, direktör för National immigration law center, som har stått
bakom flera av stämningarna mot Trumps inreseförbud, att varje
vredesutbrott från Trump gör hennes jobb lite lättare: ”Trump bör bara
fortsätta prata, eftersom han formulerar våra argument åt oss."
På sikt är det här ett politiskt slag om två inkompatibla visioner för
USA:s framtid. Trumpadministrationens radikala reformer av invandringspolitiken har ett genuint stöd bland Trumps kärnväljare. En färsk
undersökning av nyhetsbyrån AP visar att republikaner över lag har
förlorat tron på mångfald. En historiskt hög andel republikaner säger i
stället att USA:s identitet måste definieras av kristendom och arvet
från vita europeiska invandrare. Demokrater anser däremot att USA
definieras just av mångfald och av traditionen att ta emot flyktingar
från oroshärdar.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com DN s korrespondent “
“Trump bör bara fortsätta prata, eftersom han formulerar våra argument åt oss.
Marielene Hincapié, direktör för National immigration law center, som
har stått bakom flera av stämningarna mot Trumps inreseförbud. “

DN FREDAG 17 MARS 2017

“ Donald Trumps budget slår hårt mot
kulturen
Kulturpolitik. För första gången på 50 år vill en amerikansk president lägga ned flera myndigheter som stöttar konst och kultur,
skriver New York Times. Enligt Trumpadministrationens förslag
på federal budget skrotas The National Endowment for the Arts
(NEA), systermyndig-heten National Endowment for Humanities
(NEH) samt The Corpora-tion For Public Broadcasting.
NEA är USA:s ungefärliga motsvarighet till Kulturrådet och har sedan
organet skapades 1965 varit en betydelsefull inkomstkälla för författare, musiker, konstnärer. 2015 hade NEA en budget motsvarande nära
1,3 miljarder kronor.
De strypa anslagen till The Corporation For Public Broadcasting
väntas i förlängningen drabba public service-kanaler som NPR och
PBS samt ytterligare nära 1 500 lokala radio- och tv-stationer.
Utgifterna till kultursektorn utgör endast en marginell andel av den
amerikanska statskassan, men många varnar för att de planerade
nedskärningarna kan få förödande konsekvenser. Bland annat har
amerikanska PEN samlat nära 200 000 namnunderskrifter i protest mot
förslaget, däribland författarna Margaret Atwood och Salman Rushdie.
Hugo Lindkvist hugo.lindkvist@dn.se “
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“ Trumps kärnväljare kan ta största
smällen
Analys. New York. Kraftiga nedskärningar väntar i statliga bidragsprogram som går till USA:s låginkomsttagare. I många fall
blir det Donald Trumps egna kärnväljare som riskerar att få ta
den största smällen.
Det har varit en tuff vecka för den som försöker hålla fast vid övertygelsen att Donald Trumps politik främst kommer att gynna den utsatta amerikanska arbetarklassen. Trumps nya budget gör stora nedskärningar i så gott som alla inrikespolitiska myndigheter, samtidigt
som republikanerna i kongressen försöker upphäva Barack Obamas
sjukvårdsreform. Rubrikerna har inte varit barmhärtiga. 24 miljoner
amerikaner kommer att förlora sina sjukförsäkringar under republikanernas nya lagförslag, enligt en analys av kongressens neutrala budgetkontor. Enligt Vita husets egen prognos blir siffran 26 miljoner.
Trumps budget gör kraftiga nedskärningar i program som riskerar att
drabba just hans egna kärnväljare. Budgeten slopar all finansiering av
åtgärder mot klimatkris och miljöförstöring.
– Vi spenderar inte pengar på det längre. Vi anser att det är slöseri med
pengar, sade budgetchefen Mick Mulvaney.
De kraftiga nedskärningarna innebär exempelvis att man slopar hela
miljödepartementets budget för att skydda Great Lakes-regionen, de
tre stora sjöarna längs gränsen till Kanada, som är hemvist för just de
fyra delstater som avgjorde valet för Trump: Michigan, Pennsylvania,
Ohio och Wisconsin. Det kan leda till tusentals dödsfall på grund av
miljöförstöring, enligt miljöexperter.

Trump vill även skära ned en fjärdedel av budgeten för Appalachian
Regional Commission, som fungerar som ett slags hjälporganisation i
ett av USA:s allra fattigaste områden, bergskedjan Appalacherna, där
Trump ofta vann 70–80 procent av väljarna i flera distrikt. Man skär
ned 4 miljarder dollar i Pell Grants, ett statligt program som subventionerar collegeutbildning för låginkomsttagare. Mest kontroversiellt
var kanske de 3 miljarder som skärs bort från det statliga program som
finansierar Meals on Wheels, en tjänst som förser fattiga pensionärer
med mat för dagen. Trumps budgetchef Mick Mulvaney försvarade
nedskärningarna som en ”medkännande” reform för USA:s fattigaste,
eftersom de på sikt får betala mindre skatt. Budgeten innehåller dock
inga skattesänkningar för låginkomsttagare, men däremot enorma
nedskärningar i princip varje statligt program som gynnar låginkomsttagare.
Enligt en analys av magasinet The Atlantic riskerar 44 procent av vita
män utan collegeutbildning – Trumps starkaste väljargrupp – att hamna under fattigdomsgränsen om det görs kraftiga nedskärningar i
bidragsprogram och socialförsäkringar.
Republikaner har länge försökt sprida en myt om att det är det konservativa USA:s flit och hårda arbete som finansierar bidragsprogram
för arbetslösa i storstäderna. I själva verket är det ofta tvärtom. Det är
storstäderna och kusternas förmögna delstater, där demokraterna
dominerar starkt, som finansierar bidragsprogram för den konservativa
landsbygden. De delstater som tar emot mest federala bidrag är just de
där Trump vann med störst marginal. Trump väljer därmed en riskabel
väg när han nu skär ned på just de program som hans egna väljare är
beroende av.
Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com
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“ Handel känslig fråga på mötet
Den amerikanske presidenten Donald Trumps hot om tullar
svävar som ett mörkt moln över helgens möte i G20-gruppen.
Samtidigt kan ledarna glädja sig åt ljusare utsikter än på länge
för världsekonomin.
Världsekonomins ekonomiska hälsa avhandlas när de mäktigaste
centralbankscheferna och finansministrarna möts vid G20-mötet i den
tyska spa-orten Baden-Baden. Och utsikterna för en ekonomisk
tillfriskning ser bättre ut än på många år.
För första gången på länge förväntas USA, Europa, Asien och
tillväxtländernas ekonomier få ett uppsving samtidigt. Det visar bland
annat den uppdaterade ekonomiska rapport över världsläget som 
Internationella valutafondens, IMF:s, chef Christine Lagarde har med i
bagaget till mötet.
Prognosen är att den globala ekonomin ökar med 3,4 procent i år och
3,6 procent nästa år. Det kan jämföras med förra årets globala tillväxt
på 3,1 procent.

visa korten för sina kolleger. Övriga länder väntar spänt på vad han
kommer att säga. Förmodligen hoppas de på en mer försonande ton än
vad den amerikanske presidenten Donald Trump hittills har haft när
det gäller handelspolitik.
President Trump har med sin ”America first”-retorik gång på gång
avfärdat frihandelsavtal och hotat omvärlden med tullar och avgifter.
Han har framfört planer på att införa en gränsskatt och avfärdat
multilaterala frihandelsavtal som en dålig affär för USA. I stället vill
Trump teckna enskilda avtal med olika länder. Det kommer att ge en
injektion till amerikansk industri och skapa flera jobb, enligt Donald
Trump.
Men resten av världen är oroad. Trumps politik riskerar att i
förlängningen leda till ett handelskrig där andra länder svarar med
samma mynt, det vill säga tullar och andra handelshinder. Det skulle
försvåra för världshandeln väsentligt.
Ett läckt utkast till slutsatser från mötet visar hur känslig frågan är.
Handel och protektionism nämns inte över huvud taget. Det bryter helt
mot gängse tradition vid G20-möten.
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “

Men händelseutvecklingen kan ändras snabbt, konstaterar IMF. Bland
annat kan plötsliga förändringar i handelspolitiken lägga band på
världsekonomin, varnar man.

“Fakta.

Handelspolitik väntas bli en het potatis på mötet. I Baden-Baden
kommer USA:s finansminister Steven Mnuchin för första gången att

Ledarna träffas regelbundet för att diskutera ekonomiska och politiska
frågor. “

G20 är en sammanslutning av 19 starka ekonomier samt EU.
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Presidenten på spökjakt
Donald Trumps väljare visste vad de röstade på. Han var trots allt
mannen som i åratal helt utan bevis hävdade att Barack Obama
var född i Afrika, och således inte en legitim president. Under
kampanjen strösslades andra påhitt, som att en av rivalernas pappa var inblandad i mordet på John F Kennedy. Som president har
Trump fortsatt sprida tvivelaktiga påståenden omkring sig, när
han inte varit sysselsatt med slarviga beslut.
Mot den bakgrunden kan avlyssningsaffären inte vara någon överraskning. Kanske frågar sig någon ändå om det verkligen var det här de
ville ha.
En tidig morgon på Twitter för två veckor sedan hävdade Trump att
Obama avlyssnat hans telefoner under valkampanjen i höstas. ”Dålig
(eller sjuk) kille”, kommenterade presidenten sin företrädare. Trumps
stab har sedan dess varit invecklad i en desperat kaoshantering. För det
finns inga som helst belägg för anklagelsen, som om den varit sann
hade betytt en gigantisk skandal.
Dåvarande chefen för USA:s underrättelseväsen har sagt att uppgifterna är felaktiga. FBI-chefen James Comey har diskret bett justitiedepartementet att dementera.
Ledarna för representanthusets och senatens underrättelseutskott, två
republikaner och två demokrater, hittade inte heller något i genomgången av all tillgänglig information. De sa inte ”inga bevis”, utan att
det inte ens fanns indikationer. ”Om Trumps tweetar skulle tas bok-

stavligt, så har presidenten helt enkelt fel”, sa republikanen Devin
Nunes, en av de fyra.
Trump själv har framhärdat i en intervju med tv-kanalen Fox News.
Och hans presstalesman Sean Spicer kommer med den ena bisarra
förklaringen efter den andra. Senast räknade han upp ett antal nyhetsartiklar som han hävdade sa samma sak som presidenten, vilket de inte
alls gjorde. Han upprepade också ett gammalt rykte om att Obama bett
det brittiska signalspaningsorganet att snoka på Trump. Att ett allierat
lands underrättelsetjänst påstås begå brott i USA hör inte till vanligheterna.
”Avlyssningen” tycks vara en vandringssägen som spritts på Fox.
Trump har svårt att orka till sidan två på medarbetarnas PM, men har
alltid tv:n på och tar till sig det som passar. Ofta hänvisar han till att
”många säger” för att underbygga sin egen sanning.
Och Trump medger aldrig att han har fel. Det kan bero på att han
inbillar sig att han har rätt, eller att det ligger i hans personlighet att
vägra backa, men konsekvenserna blir absurda. Världens mäktigaste
man går inte att lita på. Och han medverkar själv till att pinsamma
historier aldrig försvinner, utan tränger undan aningen viktigare spörsmål.
Varför är Trumps väljare så nöjda? En stor majoritet av dem ger tummen upp i opinionsmätningarna, han uträttar saker, håller vad han lovat. Här finns ett mått av förnekelse. De litar inte på de traditionella
medierna eller etablissemanget, och vad presidenten än säger så är det
korrekt.
Inreseförbudet för människor från ett antal muslimska länder har
stoppats i domstolar och är hittills ett fiasko. Trogna trumpister kan

ändå se det som att Trump försöker göra vad han sagt, strypa invandringen och sätta åt muslimerna.
Obehagliga överraskningar väntar dock. Trumps första budgetförslag
består av drakoniska nedskärningar av myndigheter och olika sociala
åtgärder. Åtskilligt kommer att drabba hans egna supportrar i låginkomstgrupper.
Republikanerna grälar om hur Obamacare ska avskaffas, men Trump
har lovat fler sjukförsäkrade, lägre kostnader och bättre vård. Det
förslag som ligger i kongressen innebär enligt beräkningar 24 miljoner
färre sjukförsäkrade inom tio år. Äldre drivs ut ur systemet, vilket
kommer att slå mot viktiga delar av presidentens väljarbas.
De skattesänkningar som är i faggorna kommer däremot att ensidigt
och kraftfullt gynna rika amerikaner. Avregleringar av finanssektorn
lär få Wall Street att fyllas av champagne. Inget av detta torde stilla
någon vrede bland arbetare i bortglömda landsändar, de som gav
Trump segern. Och de miljoner och åter miljoner nya industrijobben
finns bara i Trumps drömmar.
En president ska vara överbefälhavare, inte konspirationsteoriernas
kung. Vita huset har ett land att sköta, inte en valrörelse. Nyktra republikaner i kongressen har börjat dra öronen åt sig. De vill inte stöta sig
med Trumps fans inför nästa års primärval, men kan omöjligt få ihop
hans upptåg med verkligheten och budgeten. Och de kan inte stillatigande lyssna på vilka uppdiktade spionhistorier som helst.
DN 18/3 2017 “
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Dean Baquet: ”Det Donald Trump håller på
med är att genomföra en revolution, han
spränger sönder hela styret av landet.”
“ USA:s president kallar konsekvent hans tidning för ”The failing
New York Times”, trots att tidningen aldrig haft så många prenumeranter. Chefredaktören Dean Baquet är fast besluten att möta
Donald Trumps attacker med ännu mer granskning. ”Vi lever mitt
i den största story jag någonsin kommer att bevaka.”
Trängseln är inte direkt kompakt på den innergård i Austin där New
York Times chefredaktör Dean Baquet och chefen för Washingtonredaktionen, Eric Lipton, ska prata om hur galet det är att bevaka den
nye presidenten och hans administration. För en gångs skull, för att
vara Texas på våren, öser regnet ner. Baquet och Lipton kan inte låta
bli att ta chansen att raljera över Trump och hans installationstal i
Washington, den där gråmulna och småregniga januaridagen. ”Solen är
fantastisk! Det är otroligt hur den skiner på oss! Och vi är fler än
någonsin!”
Alternativa fakta har onekligen sitt humorvärde. Men skrattet fastnar
lätt i halsen när man tittar närmare på den nye presidentens sätt att
förhålla sig till medierna.
Två veckor efter sin seger i presidentvalet gjorde Donald Trump ett
något överraskande besök på New York Times, i den ståtliga Renzo

Piano-byggnaden på 8:e avenyn på Manhattan, för att träffa styrelsen,
chefredaktören och ett antal reportrar.

och även felaktigt påstått att tidningen ”krymper kraftigt” och tappat
”tusentals prenumeranter”.

Besöket var överraskande av två skäl: dels för att Trump under hela
valkampanjen gått till stenhårt angrepp mot tidningen, dels därför att
chefredaktören Dean Baquet vägrade gå med på hans krav att det som
sades på mötet inte fick citeras utan skulle vara ”off the record”.

Men det var bara början.
Den 4 februari twittrade presidenten: ”The FAKE NEWS media
(failing @nytimes, @CNN, @NBCNews and many more) is not my
enemy, it is the enemy of the American people. SICK!”.

Men Trump kom – och varje ord han sade spreds av flitigt twittrande
medarbetare på tidningen och senare i ett ord-för-ord-utdrag på
nytimes.com. Han började med att förklara att han hade den största
respekt för tidningen (”en enorm respekt! Den är väldigt speciell!”),
för att i nästa andetag klaga över att han blivit extremt orättvist
behandlad i valrapporteringen. ”The Times var värst av alla!”.

Folkets fiende. Det går inte att vara mycket hårdare. Ekot från historien skaver, av både leninism och fascism.

Men det är slutorden på mötet som har blivit klassiska, när Donald
Trump skulle knyta ihop säcken: ”The Times är en riktig juvel i
Amerika, en juvel i världsklass. Och jag hoppas att vi kan komma
överens!”
Så låt oss titta på vad Donald Trump har sagt om denna juvel under de
115 dagar som gått sedan dess. Var femte dag har han twittrat om ”the
failing NY Times”, ibland till och med ”the seriously failing”. Med
jämna mellanrum har han påstått att tidningen är ”en av de värsta
tidningarna” och ägnar sig åt ”fake news”, ”lögner”, ”total fiktion” och
”påhittade historier”.
Presidenten har vid ett flertal tillfällen efter valet felaktigt hävdat att
tidningen bett om ursäkt till sina läsare för sitt sätt att rapportera om
honom – en lögn som fått stor spridning bland Trumps anhängare –

Men det var fortfarande bara början.
När tidningens reportrar Maggie Haberman och Glenn Thrush två
dagar senare publicerade ett bakom kulisserna-reportage om Trumps
första veckor vid makten, där det bland annat beskrevs hur presidenten
satt framför tv:n i morgonrock och kommenterade nyheterna, ledde det
till en ny twitterstorm,”The failing @nytimes writes total fiction
concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are
making up stories & sources!”.
Pressekreteraren Sean Spicer tog upp artikeln på nästa pressträff och
dementerade att Trump ens hade en morgonrock (varpå hela nätet
förstås översvämmades av bildbevis på motsatsen). Kort därpå var
New York Times ett av de medie-företag som inte släpptes in på en
pressträff i Vita huset, medan flera högerextrema och konspiratoriska
sajter togs emot med öppna armar. Relationen är frostigare än
någonsin.

Och det är nog fortfarande bara början. Att attackera ”liberala medier”,
för att klumpa ihop alla de stora utom Fox News, är enligt programledaren Jake Tapper på CNN ”en av de få saker som enar republikanerna”. I en undersökning gjord på uppdrag av USA Today säger 34
procent av de tillfrågade att de håller med Trump om att ”medierna” är
folkets fiende. Det är fortfarande en klar majoritet, 59 procent, som
inte håller med, men siffran är ändå häpnadsväckande. 42 procent
svarar också att de tycker att medierna är vinklade mot Trump, vilket
nog är ännu viktigare för presidenten, då det spelar rakt in i hans
retorik.

Vad får det för direkta konsekvenser, för er på redaktionen?
– En är ju att det provocerar ett antal amerikaner att skriva väldigt
otrevliga mejl, till våra reportrar och redaktörer. Rasistiska, sexistiska,
antisemitiska, hotfulla, obehagliga mejl, i drivor. Han plöjer direkt in i
ett djupt uppdelat samhälle, där det finns mycket slumrande hat som
bara behöver lite bränsle för att explodera. En del av det landar hos
mig, men ännu mer hos mina reportrar. En reporter som Maggie
Haberman, som arbetar nästan dygnet runt med att bevaka Trump, får
oändligt mycket mer.

Dean Baquet har inga problem med att en tidning som New York
Times har en ansträngd relation med Vita huset. Det är så det ska vara.

Är du orolig för dina medarbetares säkerhet?
– Ja. Ja, det är jag. Alla mejl och attacker i sociala medier är illa nog,
men det gnager hela tiden en oro om att det också ska leda till något
allvarligare,

– När han kallar oss dåliga saker får vi bara mer energi. Det får oss
inte att sänka våra ambitioner, tvärtom. Vi följer storyn, vad som än
händer. Vårt uppdrag är att bevaka regeringen aggressivt, utan rädsla
och utan att gynna någon. Det kommer vi att fortsätta göra.

Tror du att attackerna är organiserade?
Baquet blir ett tyst ett tag och väger sina ord noga.

Kommentaren om seriösa tidningar och tv-bolag som ”folkets fiender”
är dock något helt annat.
– Där tycker jag att han gick över gränsen. Det är ett uttryck som leder
tankarna väldigt fel, historiskt sett. Det är inte bara olyckligt och
orättvist, det är stötande och upprörande, för hela pressen. Det är en
sak att vara oeniga eller att någon är kritisk mot en rapportering, men
att använda sådana ord är att tända en krutdurk.

– Ja, det kan de mycket väl vara. Inte direkt av presidenten, även om
hans angrepp är både onödiga och olämpliga, men det finns starka
krafter som är skickliga på att kampanja och driva upp en hatisk
stämning, det ska man inte bortse ifrån. De utnyttjar nätet och de
sociala medierna väldigt väl, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.
Hur utbrett är hatet mot New York Times?
– Det är en minoritet, en viss grupp av arga amerikaner, som också är
aktiva på internet. Men presidenten uppmuntrar dem och det får förstås
effekt. Det skapar en spänning.

Vad kan det få för effekt på lång sikt?
– Det kan skapa förvirring, eftersom det kan väcka tvivel om vår
rapportering. Jag tror i och för sig att de flesta av Trumps väljare är
smarta nog att se vad han håller på med; de vet hur han överdriver.
Men de ständiga attackerna mot oss och de svepande påståendena och
lögnerna kan göra att allmänheten får en felaktig bild av vad vi är.
Vad journalistik är?
– Ja, exakt. På ett sätt står journalistiken väldigt stark just nu, med
ständiga granskningar och avslöjanden. De bästa
nyhetsorganisationerna är bättre än de någonsin varit. Det gäller oss,
det gäller Washington Post, som ger mig huvudvärk varje dag, det
gäller CNN, som har en stark period just nu – och flera andra. Men när
vi placeras i en ringhörna och Breitbart, Infowars och andra sajter i
den andra har de skapat en bild av att vi är oppositionen och att det
handlar om åsikter, medan det i grunden måste handla om fakta. Om
du är journalist gör du ett hedervärt arbete för att få fram sanningen,
det är ditt uppdrag. Vi är journalister, Breitbart och andra är det inte.
Hur hanterar ni det?
– Det är svårt, när Vita huset är så öppet fientligt. Vi vill inte ha rollen
som motståndare, vår roll är att bevaka aggressivt. Om vi uppfattas
som ett verktyg för Demokraterna kommer det att göra det svårare för
oss att nå fram nästa gång vi har en granskning, om Trumps skatter
eller vad det kan tänkas vara.
Frånsett de verbala attackerna, vad tror du att Trump kan göra
när det gäller medierna under sin tid som president?
– Det som oroar mig mest är jakten på läckor och efterforskningen av
anonyma källor. Det är ett rött skynke för Trump. Vilket är lite ironiskt

eftersom han själv många gånger läckt till medierna, även i historier
om hans eget privatliv. Han har älskat att ha den kontakten med
medierna, även med New York Times.
Men nu sitter han vid makten.
– Ja, precis. Han har enorma krafter till sitt förfogande, om han vill
intensifiera efterforskningen och stoppa källor från att kontakta
medierna.
Är du orolig för skärpt lagstiftning?
– Inte direkt. Men det kommer säkert att bli fler saker som dras till
domstol på olika sätt.
Hur mycket svårare kommer det att vara att bevaka Trumpadministrationen jämfört med tidigare presidenter?
– Svårare, helt klart, Det är väldigt bekymmersamt om de seriösa
medierna får mindre tillgång, samtidigt som presidenten och administrationen ger mer tillgång till andra, som Breitbart och obskyra
sajter. Eller när de stänger ute medierna över huvud taget, som nu när
utrikesminister Tillerson åker till Asien utan att låta några journalister
följa med på resan.
För att spara pengar, var argumentet.
– Ja, det går att skratta åt det, eller att tycka att vi journalister ägnar oss
åt att gnälla för att vi får en sämre behandling. Men det är en allvarlig
signal: det är ett osunt agerande, som i längden kommer att göra det
svårare för oss att göra vårt jobb. Utrikesministern är traditionellt den
näst viktigaste politikern i landet, efter presidenten. Om journalisterna
inte kan komma honom nära och följa honom när han möter andra
ledare blir det svårare att ge en bild av vår utrikespolitik. Vi ser förstås

till att vi är på plats ändå, även om vi inte får åka med regeringens
plan, men det gör jobbet svårare.
Dean Baquet är på besök i Austin för att prata om bevakningen av
Donald Trump på digitalfestivalen South By Southwest, men också för
att marknadsföra tidningen. I samband med Oscarsgalan gjorde New
York Times en uppmärksammad kampanj, på temat sanningen. En
kampanj som också retade upp presidenten, som twittrade: ”For the
first time, the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save
its failing reputation. Try reporting accurately & fairly!”.
Varför måste ni påminna om att sanningen är viktig?
– Därför att vi bevakar en regering som gjort det tydligt att sanningen
inte betyder något för dem. Men också för att vi nu möter en ny typ av
konkurrens digitalt, med sajter som hittar på historier och medvetet
sprider lögner – och som har presidentens öra. För oss har sanningen
och strävan efter den alltid varit nummer ett, där har inget ändrats.
Men omvärlden har förändrats.
Har ni varit för passiva i den förändringen?
– Ja, eller kanske naiva och det gäller nog hela branschen. Vi har
underskattat att det i dag inte finns samma förståelse för hur riktig
journalistik fungerar. Vi har tagit det för givet. Nu måste vi vara mer
transparenta och berätta om hur vi arbetar. Att vi är på plats. Att vi är
källkritiska. Att vi inte publicerar om vi inte har fakta. Att vi är på
plats världen över och riskerar våra liv, för att skildra vad som händer.
Det här är inte en business, det här är ett uppdrag. Det måste vi få fler
att förstå, på riktigt.

Dean Baquet säger att det här är den sista stora story han kommer att
vara med om att bevaka i sitt yrkesliv – och helt klart den största. Han
är 60 år och har varit chefredaktör för New York Times sedan 2014, då
han efterträdde den internt omstridda Jill Abramson. De båda hade en
ganska ansträngd relation, som var uppenbar för de flesta. Jag besökte
tidningen 2012 för att intervjua chefredaktör Abramson och slogs av
kontrasten mellan hennes kärva, intellektuella New York-kyla och
redaktionschefen Baquets vänliga värme och skratt. Att han kommer
från en enklare bakgrund i Södern lyser igenom, inte bara genom hans
sätt att uttala hemstaden New Orleans (”N’awrns!”) som bara en
Louisianafödd kan. Han har ett sätt som gör att han lätt blir omtyckt
och fick snabbt redaktionen på sin sida.
Konflikten mellan dem eskalerade sedan och vid ett tillfälle blev den
så laddad att Baquet slog handen rakt genom en vägg, vilket snabbt
spreds i medierna. Till Politico sade han: ”Jag tar inte ut min
frustration på mina kolleger, jag tar ut den på väggar”. Ett halvår
senare utsågs han till ny chefredaktör.
Som sådan är han, till synes, oerhört populär. Han är en reporter och
redaktör av den gamla skolan, men smart nog att se behovet av
förändring: att tidningen måste satsa ännu mer digitalt, både
journalistiskt, med nya format och med att nå fler läsare över hela
världen. Men kärnan är fortfarande den granskande journalistiken –
och i ett läge som det här trivs han med att vara mitt i den.
Hur har din egen vardag förändrats sedan Donald Trump vann
valet?
– Mycket. Jag har blivit ännu mer engagerad i den dagliga bevakningen. Jag är med i de dagliga mötena vi har med vår Washington-

redaktion och är involverad i detaljerna kring vad vi gör på ett sätt som
jag normalt inte är. Eftersom trycket på oss ökar, på alla plan, är det
nödvändigt.
Gillar du det?
Baquet skiner upp:
– Ja, det är klart att jag gör. Jag har alltid försökt vara så nära den
journalistiska verksamheten som möjligt. Jag är en grävande reporter i
grunden. Det har jag nytta av nu: jag har en förståelse för vad som
krävs av reportrarna och vilka villkor de arbetar under. Men det som
framför allt stimulerar och ger energi är ju hur viktig vår rapportering
är. Det här är journalistikens motsvarighet till 11 september. Det förändrar allt. Storyn om Donald Trump som president liknar inte någon
annan story, den ställer helt nya krav på oss.
Och den kommer att pågå i fyra år.
– Ja, eller åtta. Det går inte att överskatta hur omvälvande det som sker
nu år, både för samhället och för journalistiken. Det Donald Trump
håller på med är att genomföra en revolution, han spränger sönder hela
styret av landet. Det innebär en enorm utmaning för oss och andra
redaktioner att skildra det och att berätta om vad som händer. Det
kommer att skrivas 20 böcker de närmaste åren om vad det här betyder
för journalistiken. Och det sker i ett läge där många redaktioner
kämpar mot strukturella och ekonomiska utmaningar, samtidigt som vi
möter en helt ny diskussion om vad journalistik ens är.
Dean Baquet har sin teori om varför just New York Times blivit ett
sådant rött skynke för presidenten.

– Dels handlar det naturligtvis om att vi grans-kat honom så hårt. Men
det är också känsligt att det är just The Times. Han är en New Yorkkille, det har alltid varit viktigt för honom vad eliten i New York tycker
om honom. Han har alltid läst New York Times, han får inte bara sin
information från Breitbart och Fox. Det sårar honom när han får
negativ uppmärksamhet, i synnerhet i The Times. Då reagerar han med
ilska. Mycket av det han gör handlar om att han skriker offentligt om
vad han läst eller sett på tv. Det är inte mer genomtänkt än så.
Var det så med artikeln om morgonrocken också?
– Ja, den kom så nära honom, vilket han uppenbarligen hade svårt att
ta. Maggie Haberman, som var en av dem som skrev artikeln, är
kanske den reporter som haft allra bäst kontakt med Trump under
många år, men jag tror inte att han pratat med henne sedan dess. Jag
tvivlar inte på att allt i artikeln var korrekt, den byggde på väldigt bra
källor. Och det är vårt jobb, att skriva saker som är sanna, även om de
inte gillar det.
Finns det något fog i hans kritik mot er rapportering?
– Vi har, tillsammans med Washington Post, haft den hårdaste
granskningen av honom. Vi har granskat hans ekonomi, hans skulder,
hans universitet, hans fastighetsaffärer, hans agerande mot kvinnor. Vi
avslöjade uppgifter om hans kampanjledare Paul Manafort och
utrikesminister Michael Flynn, vilket ledde till att de fick avgå. Men
den har inte varit orättvist hård. Under valrörelsen fick jag fler mejl
och reaktioner av personer som tyckte att vi granskade Demokraterna
för hårt och vi borde lägga mer kraft på Trump.
Finns det något ni borde gjort annorlunda?
– Ja, jag tycker att vi, som många andra, inte gjorde tillräckligt när det

gäller att skildra det missnöje och den oro som finns i delar av
Amerika. Vi bevakade det, men vi kunde ha gjort mer. Vi borde gjort
mer. Det kommer att vara en av de saker vi nu måste tänka på: att
oftare se fler perspektiv än de som gäller i New York och Washington.
Vi behöver vara på plats mer och förstå mer på djupet. Det är en stor
utmaning för oss nu.

nästan dubbelt så många som under storhetsperioden i början på 90talet. Kontrasten är stor mot läget 2010, då tidningen tvingades säga
upp ett stort antal journalister. Det var då tidskriften Atlantic Monthly
publicerade ett reportage med titeln ”End Times”, som ställde frågan
”Kan Amerikas främsta tidning överleva? Kan journalistiken?”.
I dag är situationen mycket mer stabil.

Hur ser din egen relation med Donald Trump ut?
– Jag har ingen direkt relation, det tycker jag inte att man ska ha som
redaktör. Men jag har redan träffat honom fler gånger än vad jag
träffade Barack Obama och George W Bush, även om det inte har varit
några längre samtal. Han har varit på tidningen två gånger redan,
vilket säger en del.
Vilket är ditt intryck av honom vid sådana tillfällen?
– Han är charmig. Intressant. En smart kille. Han anpassar sig till den
publik han har och säger ”rätt” saker, sedan ändrar han sig när han
byter publik. Han är en typisk säljare, det är vad han byggt hela sin
karriär på. När han träffar vår styrelse låter han mer liberal än vad han
är och säger att pressens frihet är viktig, när han sedan pratar med sina
sympatisörer pratar han om hur vidriga och falska vi är. Det är
säljsnack, det är taktik.
På ett sätt fungerar taktiken dock inte. Trots att presidenten försöker
ge bilden av att New York Times går allt sämre strömmar publiken till.
Antalet prenumeranter är nu rekordstort: bara i fjol tillkom drygt en
halv miljon nya prenumeranter, varav hela 276 000 under sista
kvartalet – en siffra som är högre än det sammanlagda antalet nya
prenumeranter tidningen tog in under hela 2013 och 2014. Totalt har
tidningen nu tre miljoner prenumeranter, merparten digitala, vilket är

– Vi skakar inte direkt, folk står i kö för att ta del av det vi gör, precis
som de gör hos Washington Post. Trump är bra för våra affärer, utan
tvekan. Varje gång han twittrar om oss ökar antalet som väljer att ta en
prenumeration. Vi når en ny publik, genom att vara bäst på att bevaka
honom.
Men bevakningen kostar också.
– Vi förstärker nu redaktionen, på många områden. Vi har anställt flera
grävande reportrar, vi har ökat bemanningen i Washington. Det måste
vi: vi är många som arbetar sju dagar i veckan och som gjort det länge.
Det är som en militär operation, där man måste ha resurser i gång
dygnet runt, året runt. Vi har inget val. Men vi fyller också på med mer
resurser. De måste få vila ibland, det är mitt jobb att se till att de kan
det.
Det går dock inte att dölja att han också njuter av situationen och på att
det är sådant fokus på de granskningar de gör.
– Det här är en bransch som under lång tid, nästan ett decennium, har
haft stora problem med ekonomin, när upplagor rasat och

annonsintäkter försvunnit, vilket lett till minskade resurser på
redaktionerna men också en osäkerhet kring vilken roll man egentligen
kan spela. Det som hänt det senaste året och i synnerhet de senaste
månaderna har på många sätt varit fantastiskt för journalistiken. Vi
visar att vi är viktiga – och publiken visar att de sätter värde på det.
– Vårt uppdrag har aldrig varit tydligare: det är att stå mitt i stormen
och rapportera och ta fram sanningar. Och vi kommer aldrig att ge upp
det.
Dagen efter piper det till i min mobil, som det nu gör dagligen när det
kommit en ny tweet från Donald Trump. Budskapet i den här borde få
Dean Baquet att brista ut i ännu ett av sina smittande skratt: ”It is
amazing how rude much of the media is/... Be nice, you will do much
better”.

Tidningens medarbetare har totalt vunnit 115 Pulitzerpriser. New
York Times har i dag rekordmånga prenumeranter, drygt tre
miljoner, varav två mijoner enbart digitalt.
Bolagets utgivare och ordförande Arthur Sulzberger Jr beskriver
NYT som en ”global nyhetsförmedlare, med smarta
mobiltelefoner som vår viktigaste plattform och med målet att
förse publiken med journalistik värd att betala för”. Nyligen
publicerades den interna rapporten ”Journalism stands apart”,
om inriktningen fram till 2020, med fokus på att få in fler
prenumeranter globalt, genom bland annat nya digitala format,
ännu bättre visualisering, nya kompetenser på redaktionen och
mindre fokus på papperstidningen.
I samband med Oscarsgalan gjorde New York Times en
uppmärksammad annonskampanj på temat sanning.

Storyn fortsätter.
Martin Jönsson martin.jonsson@dn.se “

“ New York Times
reporter Maggie Haberman (@maggieNYT) har 357 000 följare på
Twitter. Dean Baquet har 17 000.
Tidningen, som ofta kallats ”Den grå damen” och som räknas till
en av världens mest ansedda dagstidningar grundades 1851.
Familjen Sulzberger tog över tidningen 1896 och är fortfarande
huvud-ägare i det nu börs-noterade bolaget.

Dean Baquet
Uppväxt i New Orleans, bor i Greenwich Village
Namn: Dean Baquet (uttalas Back-EH).
Född: 21 september 1956 i New Orleans (60 år).
Familj: Gift med författaren Dylan Landis, sonen Ari.
Bor: Greenwich Village, New York.
Bakgrund: Växte upp i en kreolsk familj, med fyra bröder, i stadsdelen 7th Ward i New Orleans. Föräldrarna drev cajun/kreol-restauranger
i Treme i mer än 40 år, bland annat klassiska Eddie’s. Dean lämnade
staden som 18-åring för att studera på Columbia, men hoppade av före
examen, efter att ha gjort praktik på tidningen States-Item i New
Orleans och fastnat för journalistik. ”Jag hamnade i journalistiken av
en slump – men älskade det direkt”, sade han till Editor & Publisher.

Brodern Terry är också journalist, på Times Picauyne, och har liksom
Dean vunnit ett Pulitzerpris.
Journalistisk karriär:
Efter sju år på States-Item och Times Picauyne i New Orleans började
han på Chicago Tribune, där han 1988 vann Pulitzerpriset för avslöjanden om korruption i stadens styre. Han värvades som grävreporter till
New York Times och blev så småningom chef för först lokala och
sedan nationella nyheter.
År 2000 flyttade han till Los Angeles Times, där han senare utsågs till
chefredaktör. Efter ett ägarbyte fick han sparken 2007 efter att ha
protesterat mot nedskärningarna på tidningen och återvände då till
New York Times, som chef för Washingtonredaktionen.
2011 återvände han till New York, som redaktionschef och när
chefredaktören Jill Abramson sparkades 2014, efter interna slitningar
på redaktionen, utnämndes Baquet till ny chefredaktör. “
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“ Trassel för transatlanter
Ett slags hatkärlek har alltid funnits. Tänkande tyskar har vetat
vad luftbron betydde för Västberlin, Marshallhjälpen för det ekonomiska undret och amerikansk militär för skyddet mot Sovjet
unionen. USA:s vapenskrammel har samtidigt med jämna mellanrum utlöst både protester och pacifism. Gerhard Schröder vann
valet 2002 med George W Bush som tillhygge, i uppfarten till
Irakkriget.
Med Donald Trump som president ställs frågan vart relationen mellan
USA och Tyskland tar vägen. På fredagen landar förbundskansler
Angela Merkel i Washington för att forska i saken.
Mötesdeltagarna är minst sagt olika. Trump är världens mäktigaste
man, och i den mån han har en utrikespolitik heter den ”Amerika
först”. Hans valkampanj dröp av kvinnoförakt och vilda svingar mot
såväl inhemska rivaler som utländska makter. Merkel är Europas viktigaste ledare, men försiktig och pragmatisk, med tycke för samarbete
och beprövade allianser.
Medan Trump har verkat vilja riva upp hela den liberala världsordningen, har desperata drömmare blickat mot Merkel för att finna en
räddare i nöden. Men i grunden är västdemokratierna beroende av
både USA och Tyskland.
Presidentens första veckor i Vita huset har liksom valrörelsen präglats
av ilsket twittrande och hugskott. Precis före Merkels entré åkte han på
ett nytt bakslag när en federal domstol underkände hans andra försök

till inreseförbud från flera muslimska länder. En annan konstant är
Trumps ointresse för världen. Han har kallat Nato förlegat och ifrågasatt de kollektiva försvarsförpliktelserna. Ministrar har däremot försäkrat Europa om hur oumbärliga banden är. Merkel har rätt att få veta
vad som gäller.
Detta är nära förknippat med ämnet Ryssland. Trump har pratat osammanhängande om affärsuppgörelser med Putin och antytt att sanktionerna kan hävas. Merkel har varit tydlig med att annekteringen av
Krim och överfallet på Ukraina är problemets kärna, och att inget har
förändrats. Skulle USA överge den gemensamma linjen bryter enigheten inom EU samman, vilket i sin tur skulle förvärra unionens övriga
kriser.
Trump har skällt på Merkels ”katastrofala” flyktingpolitik, och jämställt henne med Putin som möjlig partner. Det finns ett tydligt släktskap med de främlingsfientliga populister i Europa som skulle bli ett
existentiellt hot om de fick makten. Och det är faktiskt inget som
skulle göra Amerika stort igen.
Britterna har hyllats av Trump för att de röstade ut sig ur EU, och
han har uppmanat fler att följa efter. Det är en förolämpning mot både
Tyskland och Merkel personligen. Okänt i Vita huset är vilken betydelse EU haft för fred och välstånd. Och tyskarna har sedan andra världskriget bara velat spela en internationell roll via unionen.
Många amerikanska presidenter, inte bara Trump, har klagat över
européernas egna försvarsvilja. Merkel med kollegor på kontinenten
har till slut börjat inse allvaret. Dels försvinner inte orosmolnet Trump
i brådrasket. Dels är ett starkare värn mot Putins Ryssland ren självbevarelsedrift.

Trumps besynnerliga syn på handel är ännu en fara för den transatlantiska gemenskapen. Tyskland har ett gigantiskt överskott i bytesbalansen, USA underskott. Och Tyskland investerar förvisso för lite på
hemmaplan, medan USA sparar för lite. Men tyskarna konkurrerar inte
med billig arbetskraft utan med kvalitet. Tullmurar hjälper inte amerikanerna, tvärtom.
Hot har uttalats om straffskatt på tyska bilar, men Trump tycks omedveten om de tyska företagens investeringar i USA. Hans handelsexpert
påstår att Tyskland håller eurokursen nere för att gynna den egna exporten, och verkar inte veta om att ECB är hela valutaunionens centralbank eller att Tyskland högljutt försöker ändra dess penningpolitik.
En dragkamp pågår inom Trumpadministrationen. Där finns mörkmän som manar till protektionism och korståg mot muslimer, men
också republikaner med partiets traditionella syn på frihandel och
säkerhetspolitik.
Globaliseringen må ha sina skavanker, men världshandeln är tillväxtens motor. På samma sätt har USA och Tyskland ett ömsesidigt intresse av att lugna ned kaoset i Mellanöstern.
Merkel står upp för demokratiska värderingar och kommer säkert att
vara på sin vakt i Washington. Hon kan påminna om att murar, som
den hon själv såg i Berlin på den östtyska tiden, är en dålig idé. Och
om att ordning, detta gamla tyska begrepp, är att föredra framför oreda
på världsarenan.
DN 17/3 2017 “
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“ Merkel väntas sätta hårt mot hårt i
Washington
Handelspolitik, relationen till Ryssland och flyktingfrågan står på
agendan när förbundskansler Angela Merkel träffar president
Donald Trump i Washington i veckan. Merkel har hittills förhållit
sig kylig till Trumps attacker mot bland annat hennes flykting
politik. Nu kan tonläget förändras.
Berlin. Mötet med USA:s president Donald Trump i Washington kan
bli Angela Merkels allra svåraste under hennes snart tolv år som Tysklands förbundskansler. En rad avgörande frågor står på spel när de
bägge konservativa politikerna möts för första gången i Vita huset.
Från tyskt håll befarar man en ny istid i relationen till USA. Det
minutiöst förberedda mötet var planerat att äga rum i dag tisdag, men
en snöstorm i östra USA satte stopp för Merkels resa över Atlanten.
Kort före att det tyska regeringsplanet skulle lyfta mot USA på måndagskvällen meddelade Vita huset att mötet skjutits upp till fredag.
Förväntningarna är enorma på att Merkel, en av världens mest erfarna
och respekterade politiska ledare, ska lyckas övertala den politiskt
oerfarna affärsmannen Donald Trump om vinsterna av frihandel och
respekt för internationella handelsavtal, två av många frågor där
Merkel och Trump står långt ifrån varandra.
Med på resan till Washington följer två av Tysklands tyngsta företagsledare, Siemenschefen Jo Kaeser och biltillverkaren BMW:s styrelse-

ordförande Harald Krüger. Orsaken är att Merkels administration tror
att den mångårige företagaren Trump lyssnar mer på företrädare från
näringslivet än på toppolitiker som Angela Merkel. Resesällskapets
uppgift blir dels att skapa en personlig relation till presidenten, och
dels att inpiska betydelsen av det stora antalet arbetsplatser och utbildningsplatser som tyska företag skapar i USA.
Trumps löften om att bekämpa det tyska exportöverskottet och hoten
om att införa en straffskatt om 35 procent på tyska bilar har skapat stor
oro i Tyskland, där omkring hälften av alla jobbtillfällen anses vara
beroende av exportföretagen. USA är vid sidan av Frankrike Tysklands
viktigaste handelspartner och köpte i fjol tyska varor för drygt 100
miljarder euro, ungefär dubbelt så mycket som Tyskland köpte av
USA. Merkel tänker nu sätta in alla medel för att övertyga Trump om
att protektionism och handelskris inte är till gagn för någon part. Till
sin hjälp har hon även sin näringspolitiske rådgivare Lars-Hendrik
Röller som reste till Washington redan för en vecka sedan.
Den alltid lika minutiöst pålästa tyska förbundskanslern uppges ha
förberett sig extra noggrant inför resan till Washington. Hon ska ha satt
sig in i hur Trump fungerar, bland annat genom att studera tal och
intervjuer.
Regeringskällor till den tyska veckotidningen der Spiegel uppger att
hennes strategi består av två delar: Genom sin diskreta charm och beprövade skicklighet hoppas hon kunna skapa en god personlig relation
till Trump, på liknande sätt som hon närmade sig den tidigare italienska premiärministern Silvio Berlusconi och Frankrikes tidigare
president Nicolas Sarkozy – två politiker som liksom Trump står såväl
politiskt som personligt mycket långt ifrån Merkel.

Den andra delen av strategin är betydligt tuffare. Merkel kommer inte
att gå med på att se tyska intressen hotas och därför ska Trump förstå
att Berlin är väl rustat för ett möjligt handelskrig. Om den dubbla
strategin fungerar återstår att se. Misslyckas hon befarar många bedömare att en ny istid de båda länderna emellan kan vara i antågande.
Under den korta tid som Donald Trump innehaft presidentposten har
hans förhållningssätt till bundsförvanten på andra sidan Atlanten kantats av ömsom hyllningar och ömsom påhopp. Å ena sidan säger han
sig älska Tyskland och känna stolthet över landet där hans farfar Friedrich Trump föddes. Han har hyllat Angela Merkel som en stor ledare,
samtidigt som han gärna och ofta kritiserat hennes flyktingpolitik. Men
Trumps uttalande att Merkel gjort ”ett katastrofalt” misstag då hon
tillåtit så många illegala flyktingar att komma till Tyskland väckte stor
irritation i hennes administration, som inte ser med blida ögon på att
USA:s president blandar sig i landets inrikespolitik.
Relationen till den nya amerikanska administrationen blev inte bättre
när Trump berömde britternas beslut att lämna EU och passade på att
anklaga Tyskland för att använda unionen som ett verktyg för sina
egna intressen.
Merkel har på sitt sedvanligt lågmälda och diplomatiska sätt valt att
inte svara på Trumps provokationer. Hon har visserligen kritiserat hans
inreseförbud och läxat upp honom om Genèvekonventionen, men har
oftast överlåtit kritiken till sina ministrar. Till dessa hör bland andra
vicekanslern och utrikesministern Sigmar Gabriel som kallade Trumps
installationstal för ”auktoritärt”.
Även den tillträdande presidenten Franz-Walter Steinmeier har be
klagat utvecklingen i USA. Under valkampanjen benämnde han Trump
som en ”hatpredikant”.

Trump är den tredje amerikanska presidenten som Angela Merkel
möter under sina snart tolv år som förbundskansler. Relationen till
föregångaren Barack Obama beskrivs som något alldeles särskilt.
Även om den solkades av avslöjandet om att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA avlyssnat Merkels mobiltelefon är det de båda
ledarnas ömsesidiga beundran som kommer att skrivas in i historieböckerna.
Sju gånger besökte Obama Tyskland under sin tid som president, och
han har kallat Merkel för enastående och sagt att han inte kunnat föreställa sig en bättre partner på världsarenan. Följaktligen var det till
Berlin han ringde sitt sista utlandssamtal som president.
De historiskt goda relationerna till USA har varit en viktig del av den
tyska efterkrigshistorien. Det var via investeringar från den amerikanska Marshallhjälpen som det sönderbombade Västtyskland byggdes
upp på nytt efter kriget, och miljoner amerikaner gjorde militärtjänst i
den amerikanska zonen. Utan förbindelserna västerut hade Västtysklands framgångar inom såväl ekonomi som förmågan att bygga en
stark demokrati sannolikt sett annorlunda ut.
Nu kan relationerna inta en ny skepnad. Fredagens möte sker knappt
två månader efter att Trump fyrade av sitt installationstal med löften
om att göra USA ”great again” och om att sätta USA först – slogans
som är omöjliga att översätta till en tysk kontext. Tanken på att en
tysk toppolitiker skulle gå till val på att göra ”Germany great again”
eller att sätta ”Germany first” är närmast otänkbar.
Lina Lund lina.lund@dn.se “
“ Fakta. Fyra världsledare har besökt Trump i Vita huset
27 januari: Storbritanniens premiärminister Theresa May var först ut
av världens ledare att besöka Donald Trump. Brexit var det heta ämnet
och Trump sade att ”jag tror att Brexit kommer att bli underbart för ert

land. Ni kommer att få in de människor som ni vill i landet”. Samarbete om kampen mot IS togs också upp.
10 februari: Japans premiärminister Shinzo Abe togs emot, först i Vita
huset och sedan på presidentens golfresort i Florida. Handelsfrågor
stod i fokus under mötet, och japanska investeringar i USA diskuterades.
13 februari: Kanadas premiärminister Justin Trudeau på besök. Trump
hade tidigare lovat att det nordamerikanska handelsavtalet Nafta skulle
omförhandlas, men detta nämndes inte alls. ”Miljontals jobb på båda
sidan av gränsen är beroende av en fortsatt god relation” sade Justin
Trudeau.
15 februari: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kom, stärkt
av att Trump tagit avstånd från FN-resolutionen mot Israels bosättningspolitik i december. Apropå en tvåstatslösning sade Donald Trump
att ”jag gillar den lösning som båda sidorna gillar”.
Fakta.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel har vid två tillfällen talat i
telefon med USA:s president Donald Trump, men fredagens besök blir
första gången de två möts. Fyra timmar uppges vara avsatta för deras
samtal.
Mötet var planerat att äga rum i dag, tisdag, men på grund av en snöstorm i östra USA meddelade Vita huset på måndagskvällen att mötet 
skjutits upp till fredag.
Med på resan till Washington finns två av Tysklands tyngsta företagsledare, Siemenschefen Jo Kaeser och biltillverkaren BMW:s styrelseordförande Harald Krüger.
Merkel, liksom hennes utrikesminister Sigmar Gabriel, har redan
träffat vicepresidenten Mike Pence, och försvarsminister Ursula von
der Leyen har mött sin amerikanska kollega James Mattis. “
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“ Toppmötet kan bli början på en ny epok
Analys. Dagordningen är lång inför det första mötet mellan
Donald Trump och Angela Merkel. De båda ledarna kunde
knappast vara mer olika, och deras ståndpunkter skiljer sig åt på
fråga efter fråga. Hur deras relation utvecklas på sikt är dock för
tidigt att säga.
Washington.
När Donald Trump tar emot Angela Merkel i Vita huset kan det vara
början på en ny epok för de transatlantiska relationerna, där de band
som sedan andra världskrigets slut har vuxit fram mellan USA och
Tyskland nu inte längre förstärks.
Merkel sägs vara extremt väl förberedd inför sitt första möte med
USA:s president. Hon ska ha detaljstuderat hans tal, uttalanden och
sätt att tala; hans politik och hans personlighet.
Hon vet att Trump (till skillnad från sin företrädare) föredrar korta sjok
av information framför långa haranger av fakta.
Medan Trump har kallat Tysklands flyktingpolitik för ”katastrofal”,
men också prisat den tyska förbundskanslern, gjorde Merkel tidigt
tydligt att hon inte drar sig för att sätta Trump på plats. Kort efter det
att han undertecknat dekretet med inreseförbud och flyktingstopp förklarade hon för Trump på telefon vad Genèvekonventionen innebär för
människors rätt att söka skydd. Merkel skulle knappast heller i dag
tveka att markera de principer varpå de liberala demokratierna vilar.
På så gott som varje punkt är ledarnas utgångspunkter olika, men det
finns områden där Trumps uttalanden inte längre är spiksäkra. Det
handlar till exempel om Nato, som han har beskrivit som ”förlegat”

men senare gett sitt stöd. För Merkel är det viktigt, och hon är beredd
att höja Tysklands försvarsanslag om än inte fullt ut till de 2 procent av
BNP som Nato kräver.
Det handlar också om handelspolitiken, där det just nu pågår en dragkamp i Vita huset. Där står en protektionistisk och nationalistisk
falang, representerad främst av Trumps chefsstrateg Steve Bannon och
rådgivaren Peter Navarro, mot en mer frihandelsvänlig grupp under
ledning av den tidigare Goldman Sachschefen Gary Cohn, som leder
Vita husets ekonomiska råd. När Navarro kritiserade det tyska handelsöverskottet och sa att landets valuta är undervärderad, ledde det till
sura reaktioner i Tyskland. (Merkel kan alltid luta sig mot att euron
inte regleras av Berlin, utan av den europeiska centralbanken.) Enligt
Financial Times har Navarros status hos Trump minskat, och vilken
falang som är den starkare är inte klart.
Oklar är också presidentens syn på det transatlantiska handelsavtalet
TTIP, som Barack Obama inte lyckades ro i hamn. Trump, som vill ha
bilaterala avtal, drog USA ur det stora handelsavtalet med Asien, TPP,
men överväger att se EU som en enhet och därför låta TTIP-förhandlingarna fortgå. Angela Merkel skulle föredra en sådan öppnare linje.
Under mötet i Washington kommer dock en person som inte är fysiskt
närvarande att märkas: Vladimir Putin. Merkel har lång erfarenhet av
den ryska presidenten (och saknar intresse av att mjuka upp sanktionerna mot Ryssland). Donald Trump, å sin sida, svassar kring Putin
utan att ännu ha träffat honom, och han ser enligt Vita huset fram emot
att ta del av Merkels lärdomar. Om han låter sig påverkas av vad hon
säger återstår att se.
De framtida relationerna mellan USA och Tyskland avgörs inte av ett
enda möte, men fredagens träff kan mycket väl sätta tonen för den
närmaste tiden.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“ Märkbart ansträngt när Trump tog emot
Merkel
Analys. Washington. Bakom de formella artigheterna under sitt
första möte är motsättningarna mellan Donald Trump och Angela
Merkel stora. Båda kommer att anstränga sig för att hitta ett fungerande samarbetsklimat, men det är inte självklart.
När president Donald Trump och Tysklands förbundskansler Angela
Merkel träffades sken solen i Washington, efter det snöfall som hindrade dem tidigare i veckan.
Om tövädret präglade stämningen i Vita huset är dock ytterst tveksamt; de båda skakade inte hand framför kamerorna förrän i sista
stund, och presskonferensen efter deras möte var märkbart ansträngd.
Även om de båda som väntat höll en korrekt ton och lyfte fram sådant
de kan samarbeta kring – som Nato – är motsättningarna mellan dem
väl kända, på område efter område.
Merkel kom in i mötet med Trump i en starkare position, hjälpt också
av valresultatet i Nederländerna, där de högerpopulistiska vindarna
mojnade. När hon under presskonferensen sa att ”det är bättre att tala
med, än om, varandra” var det möjligen ett sätt att ställa sig över
presidentens tidigare kommentarer om henne och om Tyskland. Merkel är erfaren och påläst, och kan enkelt visa varför USA har nytta av
Tyskland. Den eftergift hon har gjort för Trump, att successivt höja

försvarsanslagen, var också känd sedan länge. Nu kunde hon i stället
betona vikten av att nå fred i Ukraina, och såg fram emot USA:s hjälp.
Donald Trump har å sin sida haft en tuff vecka, och frågorna om den
påstådda avlyssningen av Trump Tower letade sig också in i rummet
med Merkel.
När Trump svarade, och med en nick mot Merkel sa ”vi kanske har
något gemensamt där”, med hänvisning till den amerikanska underrättelsetjänstens avlyssning av förbundskanslern som sånär orsakade
en diplomatisk kris 2013, var det inte en kommentar av en stark ledare
– utan en som vägrar att backa från grundlösa uttalanden, och som är
fortsatt besatt av den mediala bevakningen av honom.
Tidigare under fredagen hade Vita huset på ett pinsamt sätt tvingats
backa från påståenden om att Storbritannien medverkade till avlyssningen av Trump.
De stora skillnaderna till trots, är Tyskland och USA beroende av
varandra. Trump må tycka att USA har blivit förfördelad i handeln
med Tyskland, och han föraktar kanske EU, men han behöver en vettig
relation med unionens största ekonomi. Merkel, som kom att samarbeta nära med Barack Obama, vill å sin sida kunna visa att Tyskland
fortfarande har en allierad att räkna med i USA, och vill helst få
Trump att uttrycka sin fulla respekt för EU. Det hände av allt att döma
inte.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“ Tyska medier noterar motvillighet vid
handskakning
Berlin.
Berlin. USA:s president Donald Trumps försäkran om att han stödjer
förvarsalliansen Nato – liksom hans beröm av det tyska lärlingssystemet – får uppmärksamhet i Tyskland timmarna efter att han för första
gången träffade förbundskansler Angela Merkel i Vita huset. I månader
har de tyska medierna spekulerat i hur det första mötet mellan de två
giganterna i världspolitiken – som både till sin personlighet och politiska hållning står mycket långt ifrån varandra – skulle te sig.
”Mötet i Vita huset fortlöpte utan större olyckor. Men då och då stod
det klart, vilka svårigheter som kommer att kunna uppstå mellan dem”,
skriver der Spiegel. Frankfurter Allgemeine Zeitung konstaterar att
mötet präglades av irritation och skedde ”först krampaktigt, sedan
försonande – men fullständigt olika”.
Flera tyska medier noterar att Donald Trump inte ville skaka hand med
Angela Merkel när hon räckte fram den en andra gång inför
fotografernas kameror.
Lina Lund
lina.lund@dn.se “
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Och det betyder bland annat tullar.

Tullnotan kan slå hårt efter Brexit

– Vi frågade Kommerskollegium om vad följderna skulle bli om vi har
samma handelsmönster som 2015 och vi måste använda oss av WTOtullar. Det skulle kosta svenska företag 2,1 miljarder kronor, säger Ann
Linde.

När Storbritannien lämnar EU riskerar svenska företag att få
betala över två miljarder kronor enbart i tullavgifter när de handlar med landet. Och lika mycket får brittiska företag betala för sin
handel med Sverige, säger Sveriges EU-minister Ann Linde till
DN.
Kommerskollegium har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna
av Brexit (det brittiska beslutet att lämna EU) för regelverket som styr
handeln. Närmare bestämt den mellan Storbritannien och Sverige.
Och en slutsats är entydig: alla alternativ till den nuvarande ordningen,
där Storbritannien är EU-medlem, är sämre och mer kostsamma.
– EU:s och Storbritanniens lagstiftning är harmoniserad på många
områden. Det kan underlätta när man ska fastställa framtida regelverk.
Men det är stor skillnad på att vara medlem och icke-medlem – både
vad gäller tullunionen och inre marknaden, säger Ann Linde.
Mycket av debatten i och utanför Storbritannien har handlat om den
inre marknaden. Men minst lika viktig är EU:s tullunion, som ju
britterna också lämnar.
Tullunionen innebär att EU har en gemensam yttre tull och att varor
sedan kan skeppas inom unionen utan tullprocedurer. Men om Storbritannien lämnar EU utan något frihandelsavtal eller avtal om tullsamarbete med unionen – vilket för närvarande tycks vara den mest
sannolika utvecklingen – får landet luta sig mot de internationella
WTO-reglerna.

– Och lika mycket för brittiska företag, tillägger hon.
Storbritannien är Sveriges sjätte viktigaste handelspartner när det
gäller handel med varor. Och det är fordonsindustrin, med företag som
Scania och Volvo, som kommer att drabbas av de tuffaste tullarna. En
tredjedel av de 2,1 miljarderna gäller just tullar på vägfordon.
När det gäller tjänstehandel är Storbritannien Sveriges tredje viktigaste handelspartner. Eftersom Storbritannien är medlem i EU och
därmed har en lagstiftning som är harmoniserad med EU-lag, kommer
det troligen att underlätta de kommande förhandlingarna om vilket
regelverk som ska gälla i framtiden. Men Kommerskollegiums slutsats
är ändå att det kommer att bli dyrare och krångligare.
Problemen kan också växa på sikt, varnar EU-ministern, när britternas
och EU:s regelverk skiljer sig åt. Och det oroar Ann Linde.
– Vår tjänstehandel med Storbritannien har blivit viktigare och
viktigare för varje år, säger hon.
Den slutsats som Kommerskollegium drar – och även Ann Linde – är
att det vore bäst med en övergångstid på flera år innan Storbritannien
helt lämnar EU och att landet behöver någon form av tullsamarbete
med EU efter Brexit.
Den brittiska regeringen har dock gjort klart att den inte vill ha en lång
övergångsperiod: ”några veckor eller månader” som den brittiska

Brexitministern David Davies har sagt.
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Britterna har också sagt att de vill ha en sektorsvis tullunion, det vill
säga att vissa branscher ska omfattas – andra inte. Men det går inte
Ann Linde med på – och ingen annan inom EU-kretsen heller.

“Brexit blir inte bättre av att Skoxit följer
efter

– Antingen är man med eller så är man inte med, säger hon.
Premiärminister Theresa May har också hotat med att den brittiska
regeringen kan lämna förhandlingarna utan avtal. ”Inget avtal är bättre
än ett dåligt avtal”, som hon har sagt.
Sverige vill ha avtal som begränsar kostnaderna även för Storbritannien då det ligger i svenskt intresse. Men problemet för regeringen är att
flera andra EU-länder, därtill stora sådana som Frankrike, helst ser att
kostnaderna för britterna bli så stora som möjligt. Detta för att visa
andra EU-länder att det kostar att lämna unionen.
Dan Lucas dan.lucas@dn.se “
“ Fakta. Brexit
Den brittiska regeringen kommer före månadsskiftet att formellt begära landets utträde ur EU.
Det sker genom att den brittiska regeringen ”notifierar” EU, genom att
åberopa artikel 50 i Lissabonfördraget.
Därefter börjar en period av förhandlingar om villkoren för utträdet,
bland annat om vilka ekonomiska förpliktelser Storbritannien har.
Under förhandlingarna ska också hänsyn tas till landets framtida relation med EU.
Senast två år efter att artikel 50 har aktiverats ska landet lämna EU –
om inte alla parter är eniga om att fortsätta förhandlingarna. “

En olycka kommer sällan ensam. Först röstade en majoritet av
britterna för att lämna EU. Följden kan bli att även Storbritannien bryts itu.
På måndagskvällen sa parlamentet i London ja till att ge premiärminister Theresa May fria händer att förhandla med Bryssel. Dagen efter
bekräftade hon att utträdesartikeln 50 ska aktiveras före mars månads
slut. Men Skottlands försteminister Nicola Sturgeon har samtidigt
ändrat spelplanen genom att kräva en andra folkomröstning om självständighet.
Sturgeons nationalistparti SNP kallade den förra, 2014, för enda
chansen på en generation att kasta loss från England. Brexit blir motivet för en repris. 62 procent av skottarna ville stanna i EU, och nu
släpas de längs en väg de inte vill gå.
Brexit ska slutföras inom två år, men Sturgeon vill ha sin folkomröstning innan dess. Hon tänker driva en valkampanj med London som
slagpåse, ty även om kärleken till EU må vara stor är den skotska
separatismen hennes drivkraft. För May är det ett erbjudande hon är
tvungen att säga nej till. Premiärministern kan inte sitta och tjata med
Bryssel samtidigt som den brittiska unionen slåss för sitt liv. Det vet
Sturgeon mycket väl, liksom att London knappast vågar vägra helt.

Som om inte Brexitprocessen vore nog komplex. Det är ont om tid. I
oktober 2018 måste allt vara klart, för att alla nationella parlament ska
hinna ta ställning. Britterna vill sköta utträdessamtalen och diskutera
framtida frihandel parallellt, EU säger bestämt att det ska ske i ordning. Deadline är mars 2019, skilsmässoavtal eller inte.
Theresa May redovisade sina hållpunkter i januari. Invandringen ska
begränsas kraftigt, även från EU-länder. Eftersom det strider mot den
fria rörligheten av arbetskraft kan Storbritannien inte bli kvar i den
inre marknaden. Uppgörelser om frihandel ska i stället träffas med alla
hugade spekulanter, inklusive EU.
Det är en hård Brexit målad i ljusa toner, May låtsas kunna välja de
läckraste bitarna på menyn. Men EU kommer att hålla på sina principer, för att inte äventyra sammanhållningen eller uppmuntra efterföljare.
Förnuftet vinner kanske över känslorna. Eller inte. Storbritannien
riskerar att få lämna EU utan handelsavtal, varefter tullar dyker upp till
höger och vänster. Händelsevis vill Nicola Sturgeon ha precis det av
EU som Theresa May säger nej till.
I folkomröstningen 2014 vann unionsanhängarna med 55–45, men
skillnaden har krympt på sistone. Nicola Sturgeon utlovar ett eget
EU-medlemskap för Skottland. Dessutom varnar hon för att fientliga
konservativa kommer att regera i London i evighet, eftersom yttervänstern har tagit Labourpartiet ut ur den politiska matchen.
Nu är det inte så säkert att Skottland får en biljett direkt tillbaka in i
EU. Spanien månar till exempel om att inte sporra katalanska separa-

tister.
Farhågorna för ekonomin avgjorde den förra folkomröstningen. Men
skotsk självständighet är ännu sämre med Brexit än utan. Intäkterna
från Nordsjöoljan, sedan alltid basen för nationalisternas dröm, har
raderats ut av prisraset. Skottland har en stor välfärdsstat och ett rejält
budgetunderskott, som någon måste ta hand om när subventionerna
från London försvinner. Handeln med övriga Storbritannien är fyra
gånger större än med resten av EU, och obehag väntar om den inre
marknaden slutar vid gränsen mot England.
SNP lovade förut att pundet skulle bestå i ett självständigt Skottland,
trots att London sa nej. Nu är det bara att glömma. Men euron lockar
inte direkt massorna.
Precis som britterna fattade ett uselt beslut i juni, kan förstås skottarna
rösta emot sina egna intressen. Storbritannien kommer att lämna EU
om två år, Skottland kanske överger den brittiska unionen. Det blir
konkurrens om var sorgen är värst.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN ONSDAG 15 MARS 2017

“ May lovar starta Brexit före mars månads
slut
Startskottet för Brexit kommer att ljuda innan mars månad är
slut. Det lovade Theresa May i ett tal på tisdagen. Hon riktade
hård kritik mot Skottlands försteminister Nicola Sturgeon, som i
måndags aviserade att hon vill anordna en ny folkomröstning om
självständighet.
– Det här är inte rätt tidpunkt att ägna sig åt politiska spel eller skapa
osäkerhet och splittring. Nu måste vi samla vårt land och visa respekt
för det brittiska folkets vilja, och forma en ljusare framtid för Storbritannien, sade Theresa May i sitt tal i det brittiska underhuset.
I måndags godkände båda kamrarna i parlamentet slutligen det
lagför-slag som ger May och hennes regering rätt att aktivera artikel
50 – själva ”startskottet” för Brexit.
Enligt uppgifter i brittisk press kunde Theresa May göra slag i saken
redan på tisdagen – men i stället valde hon att avvakta, vilket premiärministern menade främst berodde på formella skäl.

Premiärministern har flera gånger tidigare lovat att trycka på startknappen för Brexit senast den 31 mars.
Men kanske tvingas hon nu vänta in i det sista, för den 25 mars möts
ledarna för de övriga EU-länderna i Rom för att fira 60-årsdagen av
Romfördraget, en fest som den brittiska regeringen helst inte vill störa.
Få bedömare i Storbritannien tror att drottningens underskrift skulle
vara den verkliga anledningen till det som nu uppfattas som en försening av Brexit. För att utträdeslagen ska träda i kraft krävs visserligen
drottning Elizabeths godkännande, men det är bara en formalitet.
Sannolikt valde May att avvakta på grund av Skottlands försteminister Nicola Sturgeon, som i måndags gick ut och sade att hon vill
utlysa en ny folkomröstning om självständighet när förhandlingarna
med EU närmar sig sitt slut, hösten 2018 eller våren 2019.
Theresa May anklagade Sturgeon för att ”leka med författningen” och
påminde i sitt tal flera gånger om att det hölls en folkomröstning om
skotsk självständighet så sent som 2014, och att en majoritet av 
skottarna inte vill ha en ny omröstning, enligt de flesta opinionsmätningar.
Erik de la Reguera erik@delareguera.se “

– Nu ska lagen gå till drottningen för formellt godkännande. Jag kommer att återvända hit och rapportera om att jag aktiverat artikel 50
innan månaden är slut, sade Theresa May.

DN FREDAG 17 MARS 2017

“ Johan Schück: Om två år börjar
Brexitkostnaderna slå mot Sverige
Priset ska betalas, även om det ännu knappast är synligt. Om två
år ska Storbritannien lämna EU, troligen utan att ha något annat
klart. Det blir svårast för britterna, men slår även mot Sverige.
Före utgången av mars, alltså inom två veckor, har brittiska premiärministern Theresa May lovat att lämna in landets begäran om utträde
ur EU.
Men en ännu viktigare tidpunkt kommer två år senare, i slutet av mars
2019. Då ska Storbritannien lämna EU, såvida britterna inte begär
ytterligare tidsfrist eller ångrar sig helt innan dess.
Sannolikheten för en omsvängning är dock låg. Efter segern för Brexit
i förra årets folkomröstning är Storbritannien inställt på att lämna EU,
även om det möjligen blir med viss fördröjning.
De två närmaste åren ska användas till förhandlingar om villkoren för
britternas utträde. Parterna står mycket långt från varandra.
Till exempel gäller det notan till Storbritannien som av EU-kommissionen beräknas till 60 miljarder euro, medan brittiska regeringen
avfärdar beloppet.

Från EU:s sida håller man samtidigt hårt på att utträdesförhandlingarna
ska slutföras först och det därefter är dags att diskutera den kommande
relationen mellan Storbritannien och EU.
Denna ordning passar inte britterna som är inställda på att hitta särlösningar som passar just deras intressen.
Främst handlar det om att stänga dörren för fri rörlighet av arbetskraft, även till priset att förlora tillträdet till EU:s inre marknad. Om
frihandeln samtidigt ska bibehållas, så finns ingen färdig modell för
detta – utan en sådan måste förhandlas fram.
Någon snabb lösning är inte i sikte. Man kan jämföra med frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, där det krävdes sju år för att komma
från start till mål.
Beträffande Storbritannien blir förhandlingarna ännu mer krävande än
med Kanada, eftersom så stora värden står på spel.
För Storbritannien sker ungefär hälften av utrikeshandeln med EUländer – och många av dessa har också en hög andel av sin handel med
britterna.
Båda sidor har också stora utlandsinvesteringar på ömse håll, liksom
tillverkningsprocesser där företag skickar produkter fram och tillbaka
över Engelska kanalen.
Sådant kan inte rivas upp utan ett högt ekonomiskt pris. Både Storbritannien och EU har starkt intresse av att utbytet ska fortsätta. Men

frågan är hur det ska gå till, först i ett avtalslöst tillstånd och sedan
med något slags uppgörelse.
Självklart berör detta Sverige, som har Storbritannien som en viktig
handelspartner.
Som Kommerskollegium konstaterar i en färsk rapport till regeringen,
kommer kostnaderna och krånglet att öka. Oavsett hur samarbetet
utformas, blir det försämringar jämfört med nuläget.

Ett sådant avtal har ingen tidigare förebild, utan måste skräddarsys
efter de berördas behov. Men vid det laget borde avigsidorna med
tullar och andra handelshinder ha blivit så tydliga att man kan samla
sig kring en bred lösning.
Tullfrihet är viktigt, men är endast en mindre del. Det handlar också
om vad som uppnåtts inom EU när det gäller fri rörlighet för varor,
tjänster, kapital och arbetskraft.

I fall det inte blir någon övergångslösning kommer de regler som sätts
av världshandelsorganisationen WTO att gälla i handeln mellan EU
och Storbritannien.

Stort frågetecken gäller hur forskning och högre utbildning påverkas.
Flera av de brittiska universiteten håller världsklass och står öppna för
utbyte med andra EU-länder. Men med strängare immigrationsregler i
Storbritannien blir allt högst osäkert.

Det blir en återgång till tullar och byråkratiska procedurer som försvårar utbytet. Med detta kommer handeln knappast att utvecklas, utan
riskerar att gå tillbaka.

Detta pekar på vikten av att människor även i fortsättningen får röra
sig fritt, såsom i dag inom EU. Men där tycks dörren snart bli stängd,
på obestämd framtid.

Om två år är detta vad som möter både Storbritannien och EU-länderna, däribland Sverige.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

Då hjälper det inte att ekonomin gick bra efter Brexitomröstningen,
innan det började bli allvar. Då kunde Storbritannien vinna på att
pundet föll mot andra valutor, men nu ökar inflationen och tillväxten
ser ut att sacka.
Längre fram kan man ändå hoppas på ett omfattande frihandelsavtal
mellan EU och Storbritannien.

DN TISDAG 14 MARS 2017

“ En falskspelare på valturné
President Erdogan är missnöjd med sina rättigheter i Europa.
Hans egna medborgare har snart inga alls.
Nog är det motbjudande. En regim som gör allt för att strypa demokratin på hemmaplan kallar europeiska regeringar för nazister som
begår brott mot mänskligheten. Samma regim som har förvandlat
yttrandefriheten till ett dåligt skämt hävdar att dess företrädare måste
få bedriva politisk propaganda utomlands.
Turkiet och dess president Recep Tayyip Erdogan sätter just nu ett
svårslaget rekord i hyckleri.
Den 16 april hålls en folkomröstning om långtgående ändringar av
författningen. Innebörden är att förse Erdogan med närmast enväldiga
befogenheter.

kan vara ett skäl emot, men det går utmärkt att ifrågasätta lämpligheten i budskapet. Tyskar och nederländare behöver inte heller välkomna
ministrar som kallar dem nazister.
Vad det handlar om är provokation. Erdogan muckar gräl med Europa,
för att han vill tjäna röster på att vara den store ledaren som försvarar
turkarna mot ondskefulla västerlänningar. Opinionsmätningarna tyder
på ett jämnt resultat, och presidenten tänker inte förlora. Till någon del
hoppas han hitta utvandrade väljare, men framför allt försöker han
piska upp nationalistiska stämningar som gynnar honom.
Den nya författningen skulle avskaffa premiärministerposten. Presidenten tillsätter regering och kan dessutom strunta i parlamentet och
styra med dekret, eller för enkelhetens skull upplösa det. Erdogan får
makten över rättsväsendet och utser de viktiga domarna. Han kan sitta
kvar till 2029, minst. Att jämföra med Frankrike eller USA är löjligt,
för där finns kontrollinstanser som helt skulle saknas i Turkiet.

Lokala tyska myndigheter har stoppat turkiska ministrar från att hålla
kampanjmöten, av säkerhetsskäl. Även Nederländernas regering sa
nej. Österrike, Schweiz och Danmark håller emot, medan Frankrike
gav tillstånd. Sverige lät en företrädare för det styrande partiet AKP
framträda i Botkyrka. Sannolikt förskonades vi därmed från Erdogans
explosion av invektiv, från ”fascister” till ”bananrepublik”.

Erdogan har dragit landet i auktoritär riktning under lång tid. En
vattendelare var protesterna 2013 mot skövlingen av Geziparken i
Istanbul, som slogs ned brutalt. I slutet av samma år briserade en
korruptionsskandal i Erdogans närmaste krets. Han gick omedelbart
till motoffensiv, rensade ut misshagliga element i rättsapparaten och
drog i gång en total konfrontation med exilpredikanten Fethullah
Gülens islamiska rörelse. Den var förut Erdogans allierade för att
vingklippa militären. Nu blev de dödsfiender.

Men i grunden har Turkiet ingen principiell rättighet att skicka agitatorer på internationella valturnéer, även om det finns tre miljoner
röstberättigade i utlandet. Det har inget med yttrandefrihet att göra,
utan är upp till varje stat att besluta om. Kostnader för polisbevakning

Presidenten pekade ut Gülenrörelsen som skyldig till kuppförsöket i
somras. Detta blev ursäkten för den klappjakt på all opposition som
har pågått sedan dess. Minst 125 000 statstjänstemän har fått sparken
eller suspenderats, och 40 000 av dem hamnade i fängelse. Journalister

har avskedats eller spärrats in, medieföretag konfiskerats. Den tyska
tidningen Die Welts korrespondent greps nyligen för ”spioneri” och
”terrorism”, de vanliga etiketterna för alla som inte bugar för Erdogan.
Sådant händer inte i det ”nazistiska” Tyskland.
Ett tag försökte Erdogan köpa kurdernas stöd för sin nya författning.
Efter valframgångar för det kurdiska partiet HDP startade han i stället
om kriget mot PKK-gerillan i sydöst. FN riktade förra veckan hård
kritik mot att hundratals civila har dödats och en halv miljon tvingats
lämna sina hem. HDP:s ledande representanter befinner sig numera
också bakom lås och bom.
Turkarna får visserligen rösta om författningen, men valet är inte fritt.
Statstelevisionen är en ren propagandakanal, regimen kontrollerar
nästan alla medier. Den som förespråkar ett nej tar risken att gripas för
landsförräderi eller, förstås, terrorism.
Och detta despotiska system skulle turkiska ministrar av
yttrandefrihetsskäl få förfäkta runt om i Europa?
EU sitter fast i flyktinguppgörelsen med Turkiet. Erdogan har uppenbarligen möjlighet att vrida på och stänga av kranen, och har upprepade gånger hotat att säga upp avtalet. Men eftersom Balkanrutten norrut
från Grekland numera är stängd är utpressningspotentialen inte längre
tydlig. Turkiets ekonomi har dessutom stora bekymmer, och landet är
beroende av EU för handel och investeringar.
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“ Stora skillnader mellan Le Pen och
Wilders
Analys. Haag. EU-ledarna pustar ut efter valet i Nederländerna,
men prövningen är inte över. Nu väntar presidentvalet i Frankrike
och Nationella frontens Marine Le Pen har ett betydligt större och
mer välorganiserat parti än ensamvargen Geert Wilders.
Spänningen hade släppt när Nederländerna vaknade upp till en strålande vacker vårdag på torsdag morgon. Det mesta var som vanligt, men
ändå förändrat.
Utanför parlamentsbyggnaden i centrala Haag spankulerade människor
omkring och italienaren Pablo Molinari förklarade att han kände sig
lättad.
– Det är behagligt att leva i Nederländerna, jag har bott här i femton år
och trivs väldigt bra. Det känns skönt att Wilders parti inte blev störst.
Kanske är Europa trots allt världens sista chans?
Mitt emot parlamentsbyggnaden tog en grupp byggnadsarbetare paus
i solen. En av dem beskrev sin besvikelse över att det inte gick bättre
för Wilders, men han verkade samtidigt inte förvånad.

Det vore ovärdigt att sänka sig till Erdogans debattnivå. Men Europa
ska inte krypa för tyrannen.

– Jag trodde inte att det skulle gå. Det är synd, men Wilders finns kvar
och han ger inte upp.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

Wilders lyckades ändå inte uppträda som en segrare under valnatten,
utan såg rätt stukad ut. PVV gick förvisso framåt, men blev inte störst i

parlamentet och den riktiga skrällen inträffade redan för sju år sedan
när partiet fick drygt 15 procent av rösterna i valet 2010.
Möjligen är Geert Wilders bästa tid över. Och han tycks ha gjort
Marine Le Pen ordentligt besviken.
Franska Nationella frontens ledare, som annars gärna twittrar, hade
inte ett enda tröstande ord till Wilders. Faktum är att Marine Le Pen
inte skickade iväg ett enda uppmuntrande meddelande till Wilders, ens
under valdagen.
I stället publicerade hon flera bilder på sig själv tillsammans med en
leende Nigel Farage, EU-kritiska Ukips tidigare ledare. Vänskapen
med Wilders tycks i alla fall för tillfället inte uppfattas som en tillgång
för Le Pen.
Att det finns stora skillnader mellan de politiska ledarna är också
uppenbart. De två samarbetar i organisationen ENF, Europe of nations
and freedom, Nationernas och frihetens Europa, och är förvisso överens om en hel del.
Båda vill till exempel stoppa all invandring, stänga moskéer och föra
sina respektive länder ut ur eurosamarbetet och EU. När det gäller
annat har de delvis olika uppfattningar. Wilders är till exempel en
mycket varm Israelvän, misstänksam mot allt som han uppfattar som
antisemitism, och stark anhängare av lika rättigheter för hbtq-personer.
Le Pens parti inrättades däremot av ökända antisemiter och Nationella
fronten accepterar fortfarande inte äktenskap, enbart partnerskap, för
samkönade par.

Under Marine Le Pens ledning försöker dock Nationella fronten få
bort uttalad rasism och det sker bland annat genom aktiva försök att
rekrytera människor med annan hudfärg än ljus. Le Pens nationalism
innebär – i princip – att franska medborgare ska gå först men behandlas lika, oavsett hur de ser ut. Wilders döljer däremot inte att han gör
sådan skillnad.
När det gäller politisk organisation och taktik har Wilders och Le Pen
inte heller samma syn. PVV har bara en enda medlem, nämligen
Wilders själv. Därmed kan han styra och ställa som han vill, men
saknar också en rörelse som står bakom honom.
Nationella fronten är ett helt annat slags parti. Ytterst målmedvetet
har Marine Le Pen satsat på att bygga upp en rörelse med lokal och
regional struktur och många aktiva, lojala partimedlemmar som vill ha
politiskt inflytande.
Det program som Nationella frontens ledare har presenterat inför
vårens franska presidentval är också mycket detaljerat och omfångsrikt, medan Wilders gick till val på några punkter som fyllde en halv
A4-sida.
Valet i Nederländerna beskrevs av landets premiärminister som en
kvartsfinal i kampen mot ”den felaktiga populismen i Europa”, vad
han nu menade med det. Det kommande presidentvalet i Frankrikes
skulle enligt Mark Rutte vara semifinal och höstens parlamentsval i
Tyskland bli final. Hur den kampen slutar är fortfarande osäkert.
Geert Wilders blev inte störst i Nederländerna och EU-ledarna pustar
ut. Det mesta tyder också på att Frankrikes nästa president inte kommer att heta Le Pen.

Men Nationella frontens ledare ska inte underskattas. Till skillnad från
ensamvargen Wilders satsar hon på att få verklig politiskt makt.
Marine Le Pen har en plan och den är långsiktig.
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Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se”

Geert Wilders och högerpopulismen har stoppats, utropar Nederländernas premiärminister Mark Rutte efter onsdagens val. Men
mycket tyder på att han har Turkiets president Erdogan att tacka
för sin seger.

“ Fakta. Europas supervalår
Österrike. Redan i december 2016 avgjordes landets presidentval.
Alexander Van der Bellen, de grönas tidigare ledare, vann över FPÖ:s
Norbert Hofer, som är partivän med Wilders och Le Pen.
Nederländerna. Högerliberala VVD kom främst i onsdagens parlamentsval, Geert Wilders parti PVV kom på andra plats, tätt följt av
kristdemokratiska CDA och socialliberala D66.
Frankrike. Den 23 april inleds Frankrikes presidentval och den 7 maj
blir det en andra och avgörande omgång när två kandidater ställs mot
varandra. Enligt opinionsmätningarna skulle i dag Nationella frontens
Marine Le Pen och den oberoende kandidaten Emmanuel Macron ta
sig till andra omgången.
Tyskland. Den 24 september är det parlamentsval i Tyskland. För
första gången kan det högerpopulistiska partiet AfD komma in i
förbundsdagen. “

“ Erdoganeffekt bakom segern över PVV

I Haag har regeringsförhandlingar redan inletts efter onsdagens val,
och Mark Rutte går stärkt in i de samtalen.
Trots att hans parti, högerliberala VVD, förlorade en fjärdedel av sina
mandat utropas premiärministern självklart till valets segrare. Samtidigt ses hans huvudrival Wilders som en förlorare, trots att hans Frihetsparti PVV vann fem mandat jämfört med valet 2012.
– Det här var kvällen då Nederländerna sa stopp till en felaktig sorts
populism, sa Rutte sent på natten när resultatet stod klart.
Wilders å sin sida betonade att en miljon landsmän hade röstat på hans
parti.
– Det är ett resultat att vara stolt över, och Rutte kommer inte att bli av
med mig.
Men det alla bedömare fokuserar på är utvecklingen i valkampanjens
slutskede. Bara för ett par veckor sedan ledde Wilders i
opinionsmätningarna, och för några dagar sedan ansågs valet bli
mycket jämnt mellan PVV och VVD.

Nu slutar det med 33 mandat för Ruttes parti, eller drygt 21 procent.
Det är visserligen en tillbakagång, men samtidigt högre siffror än vad
VVD uppmätt på fyra år. Samtidigt landar Wilders på 20 mandat eller
13 procent – en besvikelse sett till den senaste tidens mätningar.

Förhandlingarna kring regeringsbildandet tar normalt tid i Nederländerna. Och med det splittrade parlament som nu har valts väntas det ta
flera månader. Hela 13 partier finns representerade vilket gör antalet
möjliga koalitioner mycket stort.

Det står klart att en avgörande faktor i VVD:s starka valspurt var den
senaste veckans diplomatiska bråk med Turkiet och dess president
Recep Tayyip Erdogan.

Resultatet gör dock att en kärna av borgerliga, EU-vänliga partier
anses självklara i den nya regeringen. Det är Ruttes VVD, konservativa CDA och vänsterliberala D66.

När Rutte stoppade turkiska ministrar från att hålla kampanjmöten i
Rotterdam – inför en turkisk folkomröstning senare i vår – fick det
honom att framstå som tuff mot ett stort muslimskt land. Kontrasten
blev tydlig mot Wilders som inte kunde göra mycket mer än att twittra
om saken.

Tillsammans får partierna 71 mandat, vilket är fem för få för majoritet
i parlamentet. Spekulationerna fokuserar därför på vilket eller vilka
partier som ska ansluta sig till den borgerliga treklövern.

En undersökning på valkvällen visar att hela 34 procent av VVD:s
väljare såg det turkiska grälet som en viktig anledning att rösta på
Rutte. Många bedömare ser frågan som helt avgörande för att partiet
kapade åt sig en handfull ”extra” mandat dagarna före valet.
”Tack Erdogan!” var en flitigt förekommande och självironisk kommentar från nederländska liberaler på sociala medier under torsdagen.
Och samtidigt som gratulationer strömmade in till Rutte från europeiska ledare fortsatte det officiella Turkiet sina verbala attacker mot Haag.
– Det är ingen skillnad mellan socialdemokraterna och fascisten
Wilders, sa utrikesminister Mevlüt Cavusoglu i en valkommentar som
avslöjar bristande kunskaper om det nederländska partiväsendet (VVD
är ju borgerligt, inte socialdemokratiskt).

Socialdemokratiska PvdA – sedan 2012 i koalition med Rutte – vore
en naturlig partner eftersom det är tydligt pro-EU. Men läget kompliceras av partiets nästan totala kollaps från 38 till 9 mandat. Att sätta
sig i regering efter ett så förödmjukande valresultat går emot politikens
oskrivna regler.
Detta, att ett gammalt maktparti så tydligt avvisas av väljarna, är en
nyhet av historiska proportioner i Nederländerna, på många sätt en
större sak än fenomenet Wilders.
Nästan lika uppseendeväckande är framgången för Groenlinks, det
gröna vänsterpartiet som ökar från 4 till 14 mandat. Det är en välorganiserad rörelse som varit högst synlig under valkampanjen med
aktivister i illgröna jackor.
Även Groenlinks har en tydligt EU-vänlig profil och vissa väntar sig
därför att partiet ska delta i en regeringskoalition.

Att det blir så kan inte uteslutas, men det skulle tvinga partiet till svåra
kompromisser i sin ekonomiska politik, där de står långt ifrån de
borgerliga. Dessutom riskerar vänsterpartier i koalition med högern att
straffas hårt av väljarna, precis som skedde med socialdemokratiska
PvdA.
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Möjligen kan det sluta med att både PvdA och Groenlinks ansluts till
en borgerlig koalition. Men ett besked om hur det går kan dröja –
kanske till början av sommaren, enligt nederländska bedömare.

Berlin/Istanbul. Det tyska ledarskapet andas ut efter valutgången i
grannlandet. Men i Turkiet är tongångarna helt andra efter det
nederländska valet. – Europa kommer snart att drabbas av ett
heligt krig, sa Turkiets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu.

“ Merkel andas ut efter valet i
Nederländerna

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “
“Så fördelar sig de 150 mandaten i det nederländska parlamentet
efter onsdagens val.
VVD (högerliberalt): 33 (–8 i förhållande till 2012)
PVV (högerpopulister): 20 (+5)
CDA (konservativt): 19 (+6)
D66 (vänsterliberalt): 19 (+7)
SP (socialistiskt): 14 (–1)
Groenlinks (vänster-grönt): 14 (+10)
PvdA (socialdemokratiskt): 9 (–29)
Övriga sex partier som väljs in: 22 (+10) “

För knappt en vecka sedan förbjöds Turkiets utrikesminister Mevlüt
Cavusoglu att landa i Rotterdam för att valtala inför den turkiska folkomröstningen den 16 april.
Sedan dess har spänningarna mellan Turkiet och Nederländerna blivit
allt värre med en utkastad turkisk socialminister och ett hagel av
nazistanklagelser mot Europa.
Många har trott att konflikten skulle ge Geert Wilders draghjälp inför
valet, vilket kanske inte var fallet.
Den turkiske utrikesministern kommenterade valutgången genom att
jämföra socialdemokraterna med ”fascisten Geert Wilders” och hävda
att de nederländska partierna drar ner Europa i en ”avgrund”.
– Ett heligt krig kommer snart börja i Europa, sade Mevlüt Cavusoglu,
enligt den turkiska tidningen Hurriyet.
I Tyskland, som går till i val i höst, har politiker från de stora partierna följt valrörelsen i grannlandet med nervositet. Den nederländska
politiken brukar ses som en indikation på vartåt opinionen i övriga
EU-länder rör sig. En jordskredsframgång för högerpopulistiska Geert
Wilders parti PVV skulle därför kunna bana väg för högerpopulistiska
och islamkritiska Alternativ för Tyskland (AfD), som väntas gå fram
starkt i det tyska parlamentsvalet.

Därför var det många ledande tyska politiker som andades ut när Mark
Rutte från högerliberala VVD utropade sig till segrare.
– Jag gläder mig åt ett fortsatt samarbete som vänner, grannar, européer, meddelade Tysklands förbundskansler Angela Merkel via sin talesperson.
Peter Altmeier, en av Merkels närmaste medarbetare och chef för
förbundskanslers kansli, var ännu rakare i sin gratulation.
”Varma lyckönskningar till detta toppenresultat!”, twittrade han.
Frauke Petry, ledare för AfD som har många likheter med Wilders
parti, uttryckte dock en besvikelse.
– Det är ingen hemlighet att vi hoppats på ett bättre resultat för Geert
Wilders, säger hon till den tyska tidningen die Welt.
Den 24 september håller Tyskland parlamentsval.
Lina Lund lina.lund@dn.se
Terese Cristiansson terese.cristiansson@dn.se “
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“Fakta. Opinionsläget i Tyskland (procent)
Kristdemokraterna (CDU/CSU): 31
Socialdemokraterna (SPD): 31
Miljöpartiet (Die Grünen): 6,5
Fria demokratiska partiet (FDP): 6,7
Vänsterpartiet (Die Linke): 8,5
Alternativ för Tyskland (AfD): 11,5
Övriga: 4,5
Undersökningen genomfördes av opinionsinstitutet Insa på uppdrag av
tidningen Bild. 2 050 personer deltog. Undersökningen genomfördes
den 10–13 mars. “

Med det sagt: ingen ska dra för stora växlar. Wilders gick framåt, även
om han var en bra bit från sitt bästa val. Han har ett tak, men är likväl
en faktor.

“ Konsten att välja som vanligt
Säkert föll en del hjärtan ned från halsgropen när resultatet från
Nederländerna kom. Europas ödesmättade valår började inte med
en seger för den främlingsfientlige populisten Geert Wilders. Till
slut hade premiärminister Mark Rutte och hans högerliberala
VVD ett rejält försprång.
Regeringsduglighet avgjorde, EU-vänliga kristdemokrater och liberaler gick framåt. Grälet med Turkiet, vars president Erdogan har vräkt
ur sig bisarra anklagelser om nazism, hade viss betydelse i slutspurten.
Det gäller att svara rätt i en kris, och det gjorde Rutte. Han kunde också luta sig mot den starka ekonomin, som inte gav anledning till proteströstande.

Populismen i Europa har gemensamma inslag men nationella särdrag.
Wilders PVV är en enmansorkester, han är partiets ende medlem och
förstås diktator. Han deltog knappt i den offentliga kampanjen, utan
skötte den på sociala medier. Ingen nederländsk politiker har så lite
kontakt med vanligt folk som populisten Wilders.
Sant är att hans hysteriska islamhets sedan flera år styr en del av
agendan, precis som populister gör det i andra länder. Även

flyktingkrisen har dock förflyttat politiken i Europa, allt är faktiskt inte
anpassning till mörka krafter.
Och Wilders är ett större orosmoln utomlands än i Nederländerna, där
politiken handlar om mer än honom. Han var givetvis aldrig nära
makten. Hatpropaganda, kombinerat med hopplös vänsterpopulism,
gör honom omöjlig som partner för alla.
Marine Le Pen i Frankrike är ett hot av annan dignitet. Hon bygger
Nationella fronten till en allt bredare organisation, med större social
acceptans. Också mellan de nordiska populisterna finns avsevärda
skillnader i bakgrund och framtoning.
Nederländerna gav en skamfilad bild av traditionalisterna. Rutte
backade. Socialdemokraterna har kollapsat, drygt 5 procent av rösterna. Landet lämpar sig för fragmentisering, eftersom det saknas spärr
till parlamentet. Men nästan överallt i Europa har de klassiska partierna problem, alltmedan konfliktskalan förskjuts från höger-vänster till
något mer svårbemästrat.
Det blir koalition och kompromisser, precis som vanligt. Nederländarna är bland världens friskaste och mest välbeställda medborgare. Visst
finns det missnöje med EU, globalisering och invandring. Men folket
reder sig hyfsat.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Flyktingavtal hotas av gräl med Turkiet
Ett år efter sin tillkomst hotas överenskommelsen som fick stopp
på flyktingströmmen till Europa. Turkiet säger att EU inte har
uppfyllt sina löften och vill upphäva avtalet. Människorättsorganisationer vill också skrota det, men av andra skäl.
– För tillfället tillämpar vi inte överenskommelsen och vi kommer att
utvärdera om vi ska upphäva den, sa Turkiets utrikesminister Mevlut
Cavusoglu i onsdags.
Samtidigt publicerade Läkare utan gränser, MSF, en rapport som
krävde att avtalet slopas:
”EU:s ledare bör se till att få slut på det onödiga lidandet bland de
tusentals som har drabbats av överenskommelsen med Turkiet.”
Kritiken är inte ny, men när det tillkom den 18 mars 2016 hyllades
avtalet av många som en diplomatiskt kreativ lösning på ett problem
som hotade både unionen som sådan – och framför allt framträdande
ledare som Angela Merkel.
2015 var året då 1,2 miljoner människor sökte asyl i EU-länderna, den
stora majoriteten av dem hitresta med båt från den turkiska kusten till
grekiska öar som Lesbos och Chios. Trafiken på Egeiska havet - under
januari och februari 2016, samtidigt som Makedonien, Serbien och
andra Balkanländer stängde rutten norrut från Grekland.
Desperata människor, många av dem från krigets Syrien, trängdes på
leriga fält vid stängda gränser. I Tyskland skakades Merkels regering
av nyårsnattens sextrakasserier i Köln, som skylldes på asylsökande.

I detta politiskt explosiva läge var det värt mycket för Bryssel att
stoppa flyktingvågen – sex miljarder euro närmare bestämt. Så mycket
erbjöds Turkiet för att stoppa båttrafiken. Landet erbjöds också visumfrihet i EU för sina medborgare.
En annan del i överenskommelsen var att ”irreguljära migranter” som
kom till Grekland från Turkiet omedelbart skulle sändas tillbaka. DN
var på plats på Lesbos i början av april, när en första omgång på 131
personer – de flesta pakistanier – sattes på två båtar, var och en eskorterad av en vakt.
Det var en välregisserad historia, iscensatt för att medierna skulle se
att avtalet fungerade. Ett år senare har sammanlagt endast 916 migranter återförts till Turkiet enligt överenskommelsen.

Och de senaste veckorna har ännu ett problem seglat upp, nämligen
den turkiska kampanjen inför folkomröstningen den 16 april som ska
stärka Erdogans makt. Särskilt Nederländerna har hamnat i fokus, efter
regeringens beslut att portförbjuda två turkiska ministrar – bland dem
just utrikesminister Cavusoglu – som ville hålla kampanjmöten i
Rotterdam.
När den turkiska sidan nu hotar att riva upp flyktingavtalet framstår det
som en hämnd för den förödmjukelse utrikesministern och andra har
utsatts för. Men Ankara har också andra argument, som att visumfriheten inte har blivit av och att utbetalningen av de utlovade sex miljarderna euro går trögt.
Flyktingarna då, de som det handlade om från början?

Det talades om över 100 000 asylsökande som skulle fördelas mellan
EU-länderna som en del av avtalet. Ett år senare är siffran 3 919 personer som har fördelats på 13 av de 28 EU-länderna, varav 1 406 har
hamnat i Tyskland.

Jo, fram till den 15 mars hade 19 722 migranter nått Europa sjövägen i
år, bara 2 870 av dem via Grekland, enligt den internationella
flyktingorganisationen IOM. Jämför med siffrorna för motsvarande
period 2016: totalt 154 416, varav 143 689 via Grekland.

Samtidigt är det otvetydigt så att flyktingströmmen har sinat, eller tagit
den farligare vägen via Libyen och Italien. På det sättet fungerar
avtalet avskräckande.

Kriget i Syrien har dessvärre fortsatt under det år som har gått, med
bombningarna av Aleppo och hårda strider kring IS-fästen som Raqqa.

Men mars 2016 var en annan värld. Sedan dess EU skakats av den
brittiska Brexitomröstningen, samtidigt som Turkiet har förändrats i
auktoritär riktning efter sommarens försök till statskupp mot president
Recep Tayyip Erdogan.
Löftet att snabba på Turkiets medlemsansökan till EU var luddigt
redan när det gavs, och framstår i dag som i princip ogenomförbart.
Samma sak med visumfriheten – den framstår som orealistisk i dag.

Men att fly ut ur landet har blivit allt svårare för syrier. För många är
enda alternativet nu att försöka ta sig till förhållandevis lugna delar av
hemlandet.
De flesta syriska flyktingarna finns som tidigare i grannländerna –
varav nästan tre miljoner i Turkiet.
Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “
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”Ryssland största hotet mot svenska
intressen”
“ Ryssland är det land som spionerar mest och bredast i Sverige.
Det konstaterar Säkerhetspolisen som intensifierar arbetet med att
höja säkerhetsmedvetandet.

Sverige och Säpo och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, förbereder sig för försök utifrån att påverka valet.
På torsdagens DN Debatt manade Säpochefen myndigheter och institutioner att skärpa sitt säkerhetsarbete.

Säkerhetspolisen (Säpo) presenterade på torsdagen sin årsrapport för
2016. Sedan 1914 har Sverige haft ett kontraspionage som ska motverka främmande makts olagliga inhämtning av underrättelser.

Har Säpo en chans att hålla jämna steg med Ryssland på svenskt
område?
– Det är vår stora utmaning hela tiden. De har ju en enorm organisation för att bedriva den dolda underrättelseverksamheten. Vi jobbar
systematiskt, kartlägger det de gör och avbryter innan eller när det blir
ett pågående brott, svarar Lisa Simonson och tillägger:

– Inom ramen för vårt kontraspionage konstaterar vi att Ryssland utgör
det största underrättelsehotet mot Sverige och svenska intressen, säger
Säpochefen Anders Thornberg.

– Det är därför vi i dag trycker väldigt mycket på behovet av ett stärkt
säkerhetsskydd. Har du skyddsvärd information så är det viktigt att
värna om den, säger hon.

Tidigare har Säpo sagt att Ryssland, Kina och därefter Iran är de tre
länder som spionerar mest i Sverige. Detta gäller även nu.

Om någon rysk underrättelseofficer under 2016 av UD tvingats lämna
Sverige kan Säpo inte uttala sig om.

– Vi mäter avsikt och förmåga. Ryssland har en avsikt på alla underrättelseinriktningar som vi tittar på: politik, ekonomi, industri, teknologi, försvar och även på ryska oppositionella. Det är också det land
som har absolut högst förmåga att bedriva dold inhämtning med alla
tillgängliga metoder, säger Lisa Simonson, biträdande chef för kontraspionaget till DN.

Mikael Holmström mikael.holmstrom@dn.se “

Till sådana aktiviteter kommer rysk desinformation och påverkan, som
2016 mot Sveriges värdlandsavtal med Nato. Nästa år är det valår i
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”Flera misstänkta spioner utreddes av Säpo
under 2016”
“Vi granskade under 2016 flera fall där personer inom skyddsvärd
verksamhet misstänks ha anlitats av främmande makt eller andra
aktörer för att hämta in information. Vi har också utrett flera fall
av statligt styrda elektroniska angrepp mot myndigheter och företag som är viktiga för totalförsvaret, skriver Säpochefen Anders
Thornberg.
Under senare år har vi kunnat se hur det säkerhetspolitiska läget i
Europa har förändrats och Sverige har fått en ökad militärstrategisk
betydelse. Hotbilden mot vårt land är annorlunda i dag än för bara
några år sedan. Det har bland annat fört med sig att totalförsvarsplaneringen har återupptagits och det civila försvaret ska aktiveras.
Säkerhetspolisen är en av de myndigheter som har en viktig roll i det
här arbetet. Vi ansvarar för att skydda Sverige mot inre och yttre samhällshotande verksamhet riktad mot våra demokratiska värden. Det gör
vi genom att följa upp och motverka brottsaktiva aktörer och nätverk.
Säkerhetspolisen arbetar också med att stärka skyddet hos de objekt
och mål som är skyddsvärda utifrån Sveriges säkerhet. Sårbarheter i itsystem, bristande skydd av byggnader och illojal personal är exempel
på sådant som aktörer kan utnyttja för att komma åt eller förstöra hemlig information hos myndigheter och institutioner. Det här arbetet
kallas för säkerhetsskydd och syftar till att se till att nivån på skyddet
är rätt anpassat.

I Säkerhetspolisens årsbok för 2016 som presenteras i dag, framgår
att vi under förra året granskade flera misstänkta insiderfall inom
skyddsvärda verksamheter av betydelse för totalförsvaret. Det handlar
alltså om personer som från insidan av en skyddsvärd verksamhet,
misstänks ha anlitats av främmande makt eller andra aktörer för att
hämta in information. Vi har också utrett flera fall av statligt styrda
elektroniska angrepp mot myndigheter och företag som är viktiga för
totalförsvaret. Det visar att det finns reella och allvarliga hot mot
Sveriges säkerhet.
Såväl FRA, Försvarets radioanstalt, som Must, Militära underrättelseoch säkerhetstjänsten, och Säkerhetspolisen har nu givit sina bilder av
underrättelsehotet mot Sverige. Det handlar bland annat om ökad
militär förmåga hos främmande makt och om it-angrepp.
Att bedöma vilka hot som riktas mot Sverige och vilka sårbarheter
som finns i samhället utgör grunden för Säkerhetspolisens arbete. Det
är två sidor av samma mynt. Och en risk vi ser för samhället och totalförsvaret är bristande it-säkerhet och informationssäkerhet.
Myndigheternas säkerhetsskyddsuppdrag utgår från säkerhetsskyddslagen. Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot till exempel
spioneri, sabotage och terroristbrott. Lagen syftar även till att skydda
uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet från att röjas, förändras, göras otillgängliga eller förstöras.
Säkerhetspolisens säkerhetsskyddsuppdrag innebär att vi arbetar för att
höja säkerhetsnivån inom verksamheter som hanterar uppgifter som
måste skyddas av hänsyn till Sveriges säkerhet. Vi gör det genom
tillsyn, vilket innebär att Säkerhetspolisen kontrollerar att organisationen lever upp till ställda krav kopplat till säkerhetsskydd. Vi stödjer
också särskilt skyddsvärda verksamheter med rådgivning kopplat till

myndigheternas egna säkerhetsskyddsarbete. Säkerhetspolisen utfärdar
även föreskrifter för myndigheter som faller inom vårt ansvarsområde.
Dessutom gör vi registerkontroller efter ansökan från myndighet.
Registerkontrollen är en del av den säkerhetsprövning som en myndighet måste göra kring personer som söker säkerhetsklassade anställningar. Den utgör sedan ett underlag när den anställande myndigheten
fattar beslut om anställning.
Inom ramen för Säkerhetspolisens säkerhetsskyddsuppdrag – och
kopplat till det ökande hotet i vår omvärld – genomförde vi förra året
en inventering av säkerhetsskyddet hos myndigheter och institutioner
som utifrån sin verksamhet behöver ett särskilt skydd. Det handlar om
verksamheter som är av högt skyddsvärde och som till exempel berör
vår energiförsörjning, vår telekommunikations- eller finanssektor.
Resultatet visar att ju mer frekvent en myndighet hanterar generella
säkerhetsfrågor i sin kärnverksamhet, desto bättre är de på säkerhetsskydd. Flera myndigheter har de senaste åren vidtagit åtgärder som är
mycket positiva för säkerhetsskyddet.
Hos ett flertal myndigheter finns däremot brister i arbetet, till exempel med den egna säkerhetsanalysen. I och med att säkerhetsanalysen
är tänkt att lägga grunden för hela säkerhetsskyddsarbetet, är detta
givetvis ett problem.
En bristande eller inte genomförd säkerhetsanalys kan få stora konsekvenser. Utan kunskaper om vad som ska skyddas, mot vad och hur, är
det svårt att vidta de rätta skyddsåtgärderna. Detta kan skapa en falsk
trygghet som leder till att en aktör kan få tillgång till skyddsvärd information som berör Sveriges säkerhet.

Ansvaret för att vidta de faktiska skyddsåtgärderna kring en verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, ligger på den som bedriver verksamheten. Varje myndighet ansvarar alltså för sin säkerhetsorganisation, att säkerhetsanalyser av den skyddsvärda verksamheten
regelbundet görs, att det finns en god informationssäkerhet och fysisk
säkerhet. Varje myndighet ansvarar vidare för att det görs säkerhetsprövningar och att rutiner för säkerhetsskyddade upphandlingar efterlevs.
Inventeringsarbetet som Säkerhetspolisen har gjort visar på behovet
av att öka den grundläggande förståelsen för säkerhetsskydd. Under
2017 kommer Säkerhetspolisen därför att genomföra flera stödjande
och rådgivande insatser till myndigheter och institutioner, vars verksamhet är skyddsvärd. Det handlar bland annat om att:
Säkerhetsskyddet behöver bli en prioriterad fråga för högsta ledningen
hos skyddsvärda verksamheter.
Det måste finnas ansvariga som har mandat att driva säkerhetsskyddsfrågorna och ser till att höja kunskapsnivån.
Resurser måste avsättas till säkerhetsskyddsarbetet för att uppnå rätt
förutsättningar i förhållande till kraven.
Säkerhetspolisen kommer att arbeta tillsammans med flera andra myndigheter för att minska det växande gapet mellan hot och skydd. Det är
ett gap som växer och som Säkerhetspolisen bedömer som mycket
oroande. För att minska sårbarheten i verksamheter som har betydelse
för Sveriges säkerhet, behöver vi nu göra breda insatser. Inte minst
handlar det om att öka den grundläggande förståelsen för säkerhetsskydd. Det är något som krävs för ett säkrare Sverige.
Anders Thornberg, säkerhetspolischef “
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”Dags för en politisk satsning på kunskap i
samhällsdebatten”
“ Politiska ledare och debattörer smutskastar medierna, misstror
experter och använder sig av felaktig och förvanskad kunskap.
Grunden för det upplysta samtal som är demokratins förutsättning undermineras. Vi vill se en politisk satsning på en debatt
grundad på kunskap, en nödvändighet för demokratins trovärdighet, skriver fyra professorer.
Vi är bekymrade över en samhällsdebatt präglad av att inflytelserika
aktörer förlitar sig på redan intagna positioner, egna upplevelser eller
rykten. Till och med presidenten i USA, Donald Trump, argumenterar
offentligt för sin sak med hjälp av argument som att ”någon har sagt”
si eller så, samt med hjälp av uppenbara feltolkningar av något han sett
på tv. Det är viktigt att opinionsledare tar ett större personligt ansvar.
Men vi vill också se en politisk satsning på en samhällsdebatt på kunskapens grund, en nödvändighet för att bibehålla demokratins trovärdighet och funktioner.
I mänsklighetens utveckling ser de flesta nog framstegstron som en
drivande kraft i samhällslivet. Ökad kunskap och bättre kunskap tänks
ge oss bättre liv, goda samhällen och ökad individuell frihet. Och med
demokratin, folkstyret, skulle kunskapens goda konsekvenser spridas
och skapa ökat välstånd oavsett nationella gränser.
Sedan något decennium sveper dock en vind av misstro genom samhällsdebatten i de västliga demokratierna. Fortfarande står demokratin

stark i vårt land liksom i de flesta europeiska nationalstater men skuggorna som avtecknar sig i Ungern, Storbritannien, Frankrike och USA
– liksom i vårt eget land – tyder på att kunskap och demokrati inte
längre uppfattas vara varandras förutsättningar. Att partiers företrädare
tolkar verkligheten olika på grundval av ideologiska uppfattningar är
naturligt – men när synen på kunskap och en gemensam verklighet
bryter samman undermineras grunden för det upplysta samtal som är
demokratins förutsättning.
USA:s president Donald Trump använder sig nästan dagligen av felaktig eller förvanskad kunskap i sina tal och i sitt twittrande. Den
brittiska Brexitprocessen vilar på en folkomröstning där misstro mot
experter blev en så stor del av kampanjen att befolkningen i stället
översköljdes av en mängd ogrundade och tvärsäkra påståenden kring
konsekvenserna av sitt val. I Frankrike genomför Marine Le Pen sin
valkampanj utifrån lika ogrundade förespeglingar om att landet ska
lämna sina förpliktelser till internationella konventioner, EU och
eurozonen men ändå ha kvar fördelarna. Genomgående är också att
politiska ledare i dessa länder, liksom i Polen, Ungern, Tjeckien,
Sverige och Italien smutskastar de fria medierna och särskilt den
poli.tiska rapporteringen. Medierna betraktas som en enhetlig aktör
och anses gå ”etablissemangets” ärenden eller ha en egen agenda som
står i motsättning till ”folkets” intressen.
Utifrån en samhällsvetenskaplig kunskapsbas råder det ingen tvekan
om att fria och oberoende medier är en integrerad del av demokratin.
Men avgörande för demokratin är också medborgarnas tillit till den
kunskap som skapas, sprids och diskuteras i våra samhällen. När politiska ledare och debattörer underminerar tilltron till oberoende medier
och till kunskap som skapas och sprids genom akademiska eller motsvarande kanaler undermineras därför också demokratin.

I Sverige medverkar tyvärr många politiska ledare till den processen
genom att bekräfta och legitimera medborgarnas oro och rädsla, även
när forskning, systematiskt insamlad data och trovärdig statistik tyder
på att oron är obefogad. Genom att möta oro med löften om ökad
trygghet och inte med sakliga argument som skulle kunna undanröja
oron kommer obalanserade och förvanskade verklighetsbilder att få
medvind. I ett oöverskådligt medielandskap är det lättare än någonsin
att sprida missvisande och påhittad information liksom att få förvanskade verklighetsuppfattningar bekräftade och förstärkta. Seriösa
medier har samtidigt fått allt svårare att få genomslag för den sakliga
och fördjupade journalistik som medborgarna behöver för att fritt och
självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Rykten, konspirationsteorier och missuppfattningar blir ofta så spridda att stor möda
och kraft måste ägnas åt att vederlägga dessa i stället för att föra
diskussionen framåt.
De flesta demokratiska samhällen har under lång tid byggt upp en unik
institution där kunskap produceras, diskuteras och granskas:
universitetet. Universitetets idé är att utveckla och förvalta kunskap
genom ett kontinuerligt akademiskt samtal där olika teser prövas mot
varandra. Denna samtalsmodell kan man överföra till andra samhällsområden. Därför föreslår vi fyra förändringar inom centrala politiska
institutioner:
1 För det första att riksdagens utskott regelmässigt anordnar offentliga utfrågningar inom sina områden med experter från samhällets
olika kunskapsinstitutioner.
2 För det andra vill vi se att utredningsväsendet (Statens offentliga
utredningar, SOU) ges en möjlighet att arbeta mycket mer långsiktigt
och brett än i dag för att ta fram ny kunskap och finna lösningar på
samhällsutvecklingens avgörande problem.

3 För det tredje vill vi uppmana regeringen att söka brett stöd i riksdagen för att i samförstånd med civilsamhällets organisationer lansera
en kraftfull och långsiktig folkbildningssatsning där kunskapsproduktionens villkor, källkritik och demokratins mekanismer står i centrum
4 För det fjärde vill vi uppmana regeringen att tillsätta en maktutredning där fokus bör ligga på hur medborgarnas kunskapssyn och tillit
påverkas av samtida samhällsförändringar som globalisering, individualisering och medialisering.
Avslutningsvis vill vi uppmana politiska ledare på alla nivåer att
kraftfullt motverka osakligheten och kunskapsmisstron genom att
självmant diskutera frågan men också genom sitt egen och sina organisationers agerande i sociala medier. Vi bedömer att läget är så pass
allvarligt att vi bör lägga mindre trätor åt sidan för att i stället fokusera
på den stora frågan – att försvara, stärka och utveckla demokratin och
det öppna samhället. Vi vill kunna se våra barn och barnbarn i ögonen
när de frågar vad vi gjorde när demokratins grundvalar var i gungning
i Europa och västvärlden, vi vill kunna svara att ”vi gjorde allt vi
förmådde utifrån våra förutsättningar”.
Marie Demker, professor i statsvetenskap och dekan för Humanistisk
fakultet, Göteborgs universitet.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med särskild
inriktning mot valforskning, Göteborgs universitet.
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk
kommunikation, Göteborgs universitet. “
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“ Bakom de populistiska och högerextrema
sajterna finns brottsdömda, nolltaxerare
och personer som söks av kronofogden
○ Det produceras fler populistiska och högerextrema texter än
någonsin tidigare.
○ Aktörerna bakom sajterna saknar ofta inkomster och betalar
sällan skatt. Flera företrädare söks av kronofogden; en har utvandrat från Sverige och en har just kommit ut från fängelse. Samtidigt får en av sajterna miljontals kronor i statsstöd från flera myndigheter.
○ DN har kartlagt ekonomin och männen bakom de mest kända
sajterna som sprider bilden av ett Sverige som dukar under på
grund av invandringen.
En del av sajterna är invandringskritiska, andra högerextrema, några
rent nazistiska. Gemensamt för dem är en syn på Sverige som ett land
som håller på att haverera på grund av invandring.

Facebook. Sajter som Fria Tider och Nyheter Idag har fler gillare på
Facebook än exempelvis Ekot på Sveriges Radio, men det behöver inte
innebära att de faktiskt är större. Det är vanligt med besökare som har
flera olika konton och det finns fejkkonton som ger sken av hög aktivitet vilket driver upp räckvidden i Facebooks system.
Trots att sajterna producerar allt mer material dras de flesta av portalerna med stora ekonomiska problem.
Företrädare för fyra av de fem sajterna som DN granskat har skulder
hos kronofogden. Bolagen och föreningarna bakom sajterna visar
knappt upp några vinster över huvud taget. De betalar ingen eller
mycket lite skatt. En del redovisar sin ekonomi för sent, andra har inte
lämnat in årsredovisning på flera år. En av aktörerna, Nya Tider, skiljer
sig markant från de andra med en ordnad ekonomi och utgåva på
papper. De har årligen kunnat kvittera ut miljonbelopp i presstöd från
statskassan och har också fått bidrag för så kallade nystartsjobb.

Fria Tider är den aktör som har störst spridning på sina artiklar i sociala medier, visar DN:s genomgång. Fria Tider har också flest besökare,
följt av Avpixlat. Dessa båda är minst fyra gånger större än närmaste
konkurrent, Nyheter Idag. Sajterna Nya Tider och nazistiska Nordfront
är betydligt mindre.

Fria Tider
Många har säkert sett Fria Tiders artiklar dyka upp i Facebookflödet.
Under parollen ”Ge Mediesverige en rak höger!” publicerar Fria Tider
ofta hårt vinklade texter som fokuserar på brott och problem som
skribenterna kopplar samman med flyktingar och invandring. Sajten
anses för extrem för Sverigedemokraterna, där partiets gruppledare
Mattias Karlsson bland annat har kallat den ”neofascistisk”.

Det är dock omöjligt att avgöra den exakta storleken eftersom det
saknas tillförlitlig statistik över användare, besök och delningar på

Fria Tider drivs av 32-årige Widar Nord som utvandrade från Sverige
för flera år sedan. Till svenska myndigheter har han uppgivit en adress

i Prag – om han verkligen bor där är oklart. När kronofogdens utredare
sökte honom för att driva in obetalda skulder kom de ganska snabbt till
vägs ände. I dag är skulden 226 000 kronor. Några nya utmätningsförsök är inte aktuella i dagsläget, uppger kronofogden.
Fria Tider drivs av två bolag – ett i Estland och ett i Sverige. I det
estniska bolagsregistret har Widar Nord uppgett en bostadsadress på
Malta. Inte heller där har han gått att nå.
Trots Widar Nords privata skulder har han under 2016 kunnat lansera
en ny, tyskspråkig, version av Fria Tider. Hur mycket pengar som finns
i företagen bakom Fria Tider går inte att få fram. Inget av Widar Nords
två bolag i Sverige och Estland betalade skatt 2016 och det estniska
bolaget har inte skickat in någon årsredovisning sedan 2014.
Sajten har valt att stå helt utanför det svenska pressystemet och har
varken utgivningsbevis eller någon ansvarig utgivare. Det innebär att
justitiekanslern inte har kunnat utreda de anmälningar som kommit in
mot sajten gällande exempelvis hets mot folkgrupp. De ska i stället
utredas av polisen som dock sällan har möjlighet att gå vidare med den
typen av brottsmisstankar.
Widar Nord är också registrerad som ägare till domänen bakom främlingsfientliga Granskning Sverige. Sajtens arbetsmetoder avslöjades
nyligen i ett reportage i Eskilstuna-Kuriren. Med hjälp av fejkade
identiteter lurar Granskning Sverige till sig intervjuer med bland andra
journalister och makthavare.
Grundaren Widar Nord, som kallar sig publisher, skriver i ett mejl till
DN att Fria Tider medvetet valt att stå utanför det svenska

pressystemet med ansvarig utgivare. I stället är varje skribent själv
ansvarig för vad han eller hon skriver.
Han uppger också att sajten i huvudsak drivs av prenumerationer och
frivilliga donationer.
”Vi betalar skatt i Sverige, Estland och på Malta”, skriver han.
Om sina skulder och det faktum att kronofogden har försökt få tag i
honom säger han:
”Kronofogden har aldrig försökt nå mig, som du påstår, trots att de
enkelt kan kontakta mig precis som du gör nu via de nummer och mejl
som står på hemsidan. Jag håller mig inte undan och ska genast
kontakta dem om detta stämmer.”
En stund senare återkommer Nord och säger att skulden DN uppgett
stämmer men att han inte kände till den. Han skriver att han har pengar
på svenska bankkonton och nu kommer att betala skulden.

Avpixlat
Avpixlat var den första stora hatsajten, grundad av SD-riksdagsmannen Kent Ekeroth, och med ett genomgående tema om invandrare som
det stora hotet mot Sverige.

Sajten har kunnat stoltsera med adress i en av riksdagens fastigheter.
Kent Ekeroth upplät under många år också sitt privata bankkonto för
donationer till såväl Avpixlat som föregångaren Politiskt Inkorrekt.
Omfattningen av donationerna blev kända i samband med att Ekeroth
upptaxerades för pengar han tagit emot till Avpixlat. Mellan 2011 och
2013 fick Ekeroth in minst 756 000 kronor, enligt Skatteverkets omprövningsbeslut. Han fick sedan rätt att göra vissa avdrag för kostnader, bland annat löneutbetalningar, till Avpixlats skribenter.
På hösten 2013 bildade Kent Ekeroth och hans bror, den före detta SDpolitikern Ted Ekeroth, ”Föreningen för Sverigevänliga intressen” som
nu står bakom Avpixlat. Föreningen var under flera år registrerad på
Kent Ekeroths riksdagsbostad i Gamla stan.
I stadgarna står det att Avpixlats syfte är att kartlägga bland annat
”svenskfientliga tendenser” och ”upplysa allmänheten om svenskfientlighet”.
När föreningen grundades var Sverigedemokraternas nuvarande
ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt och stabschefen Jonas
Rydfors med och vidimerade kopior från det första protokollet.
I dag uppger sajtens chefredaktör Mats Dagerlind att Kent Ekeroths
roll är mer administrativ.
– Kent Ekeroth sköter Avpixlats ekonomi, säger han till DN.

Dagerlind är även Avpixlats ansvariga utgivare och ansikte utåt. Han
har drygt 1,1 miljoner kronor i skulder hos kronofogden.
Avpixlat ägnar ofta stort utrymme åt Sverigedemokraternas politik och
att försvara SD-ledamöter i blåsväder. Sajten har under åren fått
massiv kritik för sina hetsande artiklar och rasistiska påhopp som
släpps igenom i kommentarsfälten. Så sent som i januari lämnade SDledamoten Markus Palmheim i Danderyd sitt uppdrag sedan det
avslöjats att han skrivit flera rasistiska kommentarer, bland annat ”Låt
Araberna få betalt för att de våldtar feminister, så gör de lite nytta.”
Förutom donationer har sajten också inkomster från annonsförsäljning.
Sverigedemokraternas lokalföreningar är sajtens mest återkommande
annonsörer, tillsammans med annonser för skribenternas egna böcker.
Exakt hur mycket pengar Avpixlat tjänar på sin annonsförsäljning går
inte att få fram. Som ideell förening finns inga krav på att lämna in
årsredovisningar. Men under 2015 hade föreningen ett överskott av
näringsverksamhet på 62 000 kronor, enligt slutskattebeskedet.
Chefredaktören Mats Dagerlind säger till DN att sajten i huvudsak
drivs av läsardonationer och annonsintäkter. Hans privata skuld hos
kronofogden härstammar från två konkurser och ett antal skönstaxeringar.
– Jag har försökt göra upp en realistisk avbetalningsplan med Skatteverket, men det har inte gått. Jag förstår inte varför det är relevant för
er att ta upp detta över huvud taget, säger han.
Dagerlind anser inte att det förekommer särskilt mycket hat och
påhopp i sajtens kommentarsfält.

– Det som eventuellt hamnar där gör vi vårt bästa för att ta bort. Men
det ni kallar påhopp och hat kan vi också kalla relevant kritik, säger
han.

taxerad inkomst på runt en halv miljon kronor 2015. Under åren 2014
till 2016 fick de även bidragsstöd för nystartsjobb på nära 380 000
kronor från arbetsförmedlingen.
Chefredaktören Vávra Suk avfärdar beskrivningen av sajten som
Kremlvänlig.

Nya Tider
Den högerextrema sajten Nya Tider blev känd för en bredare allmänhet när tidningen, efter många turer och en infekterad debatt, fick
tillstånd att ha en monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
hösten 2016. Nya Tider hade bland annat bjudit in en förintelseförnekare till mässan, som senare drog sig ur.
Chefredaktören Vávra Suk har länge varit ett namn i högerextrema
kretsar. Han var en av grundarna till Nationaldemokraterna, ett parti
som förespråkade att alla invandrare skulle utvisas, hetsade mot
homosexuella och ansåg att folkslag ska leva åtskiljda i ett slags
apartheidliknande system.
Vávra Suk var tidigare även chefredaktör för Nationaldemokraternas
tidning Nationell Idag.
Nya Tider driver en Kremlvänlig, ofta antisemitisk linje. Tidningen
Expo, som granskar extremhögern, beskriver den som både pronazistisk och SD-vänlig.
Till skillnad från de övriga sajterna i DN:s granskning har Nya Tider
och Vávra Suk säkrade inkomster i det statliga presstödet. I år har Nya
Tider beviljats 3,4 miljoner kronor. Vávra Suk har inga skulder och en

– Vår rapportering är, till skillnad från er, objektiv. Det här med
Kremlvänligheten är en viktig fråga med stark polarisering. Svensk
mainstreammedia bidrar till fientlighet när det faktiskt är så att Putin
gjort stora insatser för freden i till exempel Syrien.
Vávra Suk tillbakavisar även beskrivningarna av sajten som
pronazistisk, konspirationsteoretisk och antisemitisk.

Nordfront
Nordiska motståndsrörelsen ligger bakom den öppet nazistiska och
rasistiska sajten Nordfront. På Förintelsens minnesdag den 27 januari i
år ägnades hela förstasidan åt artiklar som förnekade att Förintelsen
ägt rum.
Förra året avslöjades att medlemmarna i en Facebookgrupp – i huvudsak sympatisörer och aktiva inom nazistiska Nordiska motståndsrörelsen – uppmanat varandra att gå till attack på nätet mot Åhléns och
deras reklamkampanj med en mörkhyad pojke i luciakrona.

Nordiska motståndsrörelsen grundades av bland andra den dråpdömde
nazisten Klas Lund. Organisationen ligger bakom en rad våldsdåd de
senaste åren. Ett exempel är när sympatisörer med sköldar och träpåkar gick till attack mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp 2013.
Just nu är Martin Saxlind, 25 år, från Söderhamn registrerad som ansvarig utgivare för Nordfront hos Myndigheten för press, radio och tv.
Han har just avtjänat ett sex månader långt fängelsestraff för våldsamt
upplopp. I egenskap av ansvarig utgivare dömdes han i december förra
året för hets mot folkgrupp efter att sajten hyllat Adolf Hitler och uppmanat anhängarna att ”vinna den kamp han gav sitt liv för”. Saxlind
har nu avtjänat sitt straff och säger till DN att han inte kommer att
fortsätta som ansvarig utgivare.
På Nordfronts hemsida uppges den 31-årige Emanuel Lärkestål från
Borlänge vara ansvarig utgivare. Justitiekanslern har nyligen inlett en
förundersökning mot honom gällande hets mot folkgrupp. Precis som
många andra utgivare i DN:s granskning är även Lärkestål skuldsatt.
Han har drygt 8 000 i obetalda skulder hos kronofogden och har tidigare tvistat med kommunen om sin rätt till socialbidrag. Emanuel
Lärkestål är också dömd för brott mot knivlagen.
Nordfront är den mest extrema hatsajten i Sverige just nu och har täta
band med ryska högerextremister. De driver sedan något år tillbaka
även en ryskspråkig sida med nyheter från den svenska och nordiska
naziströrelsen.
Precis som flera av de andra sajterna uppger Nordfront att man delvis
finansieras med donationer. Nordiska motståndsrörelsen har också
uppgett att rörelsen fått pengar från den högerextrema ”Imperiska

rörelsen” i Sankt Petersburg som bland annat skickar frivilliga till
kriget i Ukraina.
Bakom Nordfront finns två olika föreningar – Nordiska brödraskapet,
som plusgirokontot för donationer är registrerat på, och Föreningen
Nordfront, som står på utgivningsbeviset. Ingen av föreningarna har,
enligt Skatteverket, betalat någon skatt under 2016.
Chefredaktören Fredrik Vejdeland skriver i ett mejl till DN att Nordfront har högre inkomster än utgifter. Han bekräftar att det nu är
Emanuel Lärkestål som är sajtens ansvariga utgivare. Att Martin Saxlind fortfarande står registrerad på uppdraget beror på att dokumenten
till myndigheten ”försvann på vägen”, men att det nu ska korrigeras.
Flera ansvariga utgivare har dömts för hets mot folkgrupp. Vejdeland
skriver att han inte anser att lagen om hets mot folkgrupp är giltig.
”Det är en grundlagsvidrig censurlag som kommit till för att förbjuda
politisk opposition och är samtidigt en raslag direkt riktad mot
svenskar. De som döms för hets mot folkgrupp är politiska fångar som
hålls inspärrade av ett korrupt och folkfientligt system”, skriver han.

Nyheter Idag
Nyheter Idag är en sajt som är svårare att placera ideologiskt än många
andra ”alternativa” nättidningar. Den skiljer ut sig från övriga sajter i
DN:s granskning.

Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap,
beskriver den som ”något mer nyanserad”:

den Kremltrogna ryska propagandasajten RT, vars klipp också visats
på Nyheter Idag.

– Den innehåller en hel del kritik mot invandring och traditionella
medier, men till skillnad från de andra sajterna blandas det upp med
annat material och andra perspektiv också, säger han.

Varken Jakob Bergman eller Chang Frick deklarerade några inkomster
för taxeringsåret 2016. Frick hade däremot 116 000 kronor i skulder
hos kronofogden. Bergmans skuldsaldo ligger på 9 000 kronor.

Sajten är också den enda i DN:s granskning som anslutit sig till det
pressetiska systemet.

Chang Frick säger att sajten drivs med mycket små medel och att
medarbetarna inte har kunnat ta ut några löner. Men att bolaget under
året har fått en bättre ekonomi med intäkter från både annonser och
plustjänster.

Nyheter Idag lanserades 2014, då hade de tagit över domänen från
Kent Ekeroth som tidigare varit registrerad på sajten. Piratpartisten
Jakob Bergman startade bolaget NI AB som då drev sajten. Bolaget
togs senare över av den danske journalisten Jeppe Juhl som också står
bakom en högerpopulistisk sajt i Danmark.
Men i dag har Jakob Bergman tagit tillbaka sajten och är även ansvarig
utgivare.
Företaget Publicism Nitek hanterar Nyheter Idags försäljning av så
kallade ”plustjänster” på sajten. Bakom det företaget står Ilan Sade
från Malmö. Han är affärsjurist, tidigare centerpartist, och numera
ordförande för partiet Medborgerlig Samling.
Publicism Nitek hade en liten omsättning under 2016, ett utdrag från
företagets skattekonto visar en momsinbetalning på 13 000 kronor.
Sajtens ansikte utåt är Chang Frick, en före detta sverigedemokratisk
lokalpolitiker. Han har själv öppet berättat att han också frilansat för

Själv lever han på de inkomster hans sambo har. Skulden hos
kronofogden härstammar från en större skuld från en misslyckad
företagssatsning för flera år sedan. Han säger att den största delen nu
är betald och att han hoppas kunna betala tillbaka resten i år.
Jakob Bergman har inte svarat på DN:s frågor.
■■■
Det är ovanligt att de sajter som DN granskat hamnar i domstol för vad
de publicerat. Justitiekanslern, JK, är den åklagare som prövar om det
som skrivs i svenska medier bryter mot grundlagens paragrafer om
yttrande- och tryckfrihetsbrott. Exempel på tryckfrihetsbrott kan vara
uppvigling, förtal och hets mot folkgrupp.
– Tryckfriheten tillåter väldigt många uttalanden och de får vara både
obehagliga och osanna. Den som inte håller med får gå i polemik,
säger justitiekansler Anna Skarhed.

I december i fjol dömdes dock Nordfronts ansvarige utgivare Martin
Saxlind för hets mot folkgrupp. Sajten hade i en artikel hyllat Adolf
Hitler och hans gärning. För detta, och sin delaktighet i ett våldsamt
upplopp, dömdes han till sex månaders fängelse.
Anna Skarhed säger att JK inte har tid eller resurser att leta efter
eventuella brott bland allt som publiceras. De ärenden som utreds
grundas nästan alltid på anmälningar från allmänheten.
– Man kan ju fråga sig om det är rimligt att det inte finns någon som
skannar på nätet för att kunna ingripa mot eventuella brott? Vi mäktar
inte med det, säger Anna Skarhed.
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “
“Så tipsar du DN
1 På tjänsten ”DN granskar” kan du tipsa oss om missförhållanden och
lämna information som kan vara känslig. Adressen är
dngranskar.dn.se. DN skyddar sina källor.
2 Tjänsten är uppbyggd för att ge dig som tipsare största möjliga
säkerhet. Därför krypteras ditt tips.
3 Du får vara anonym. Granskande reportrar tar hand om tipset.
dngranskar.dn.se
Så gjordes jobbet
Dagens Nyheters grävande reportrar Mattias Carlsson och Josefin
Sköld har kartlagt organisationerna och personerna bakom sajterna i
offentliga register och myndighetsarkiv. “

DN FREDAG 17 MARS 2017

“ Nu ska Skatteverket inleda granskning av
föreningar
Nazistiska Nordfront och hatsajten Avpixlat drivs av ideella föreningar – vilket komplicerar myndigheternas kontroll och försvårar insyn från medierna. Nu inleder Skatteverket en specialgranskning av föreningar. – Vi tror att det finns en ökad risk för
missbruk av den här organisationsformen, säger Pia Bergman,
rikssamordnare för grov organiserad brottslighet på Skatteverket.
Ideella föreningar erbjuder den högsta graden av anonymitet i Sverige.
Kraven på ekonomisk redovisning är betydligt lägre jämfört med alla
andra organisationstyper.
Till skillnad från företag och stiftelser behöver föreningar inte uppge
vilka som sitter i styrelsen. Det finns heller ingen specifik myndighet
som har tillsyn över föreningar.
Tillsammans har de här omständigheterna skapat en i praktiken kontrollfri zon som Skatteverket nu befarar utnyttjas av kriminella och
andra för ljusskygg verksamhet.
Efter en förenings grundande – då Skatteverket delar ut ett organisationsnummer – finns i princip inga offentliga allmänna handlingar att
ta del av. Förutsatt att omsättningen är lägre än 80 miljoner behöver
föreningarna inte ens göra en årsredovisning, och något krav på revisorer finns inte heller.

Bedriver de inte näringsverksamhet och föreningens tillgångar är lägre
än 1,5 miljoner kronor kan de helt strunta i bokföring.
– De är skyldiga att deklarera skattepliktig verksamhet och ska även
lämna in uppgifter om skattefri verksamhet. Även om de inte är bokföringsskyldiga måste de ha ordnade räkenskaper. Men i övrigt är de
inte skyldiga att underkasta sig offentlig kontroll eller upprätta årsredovisning, säger Gunnar Högberg, rikssamordnare för Skatteverkets
specifika insats mot föreningar och stiftelser.
En förening blir ju då som en kontrollfri zon för att ta emot och
hantera pengar?
– Ja, man skulle nästan kunna uttrycka det så. Den ideella föreningen
är inte speciellt hårt reglerad. Vi har de senaste åren också sett en ökad
aktivitet av ekonomisk brottslighet i ideella föreningar. I remissvar har
vi sagt att vi gärna ser ett företrädarregister för ideella föreningar,
säger Gunnar Högberg.
Skatteverkets enhet för insatser mot grov organiserad brottslighet
planerar nu att specialgranska föreningar.
– Vi bedömer det som en ökad risk att de går från bolag och enskilda
firmor till föreningar för att man då kan vara mer anonym. Det vill vi
in och titta på, säger Pia Bergman.
Tidigare har Skatteverkets inställning till föreningar präglats av att ge
service och hjälpa dem att följa reglerna.

– Men de som jobbar på min enhet erbjuder inte service i första hand.
De tittar på om det finns något kriminellt som Skatteverket kan vara
intresserade av, säger Bergman.
DN:s granskning visar att flera av alternativsajternas företrädare saknar inkomst, vilket kan vara en anledning för Skatteverket att granska
hur verksamheten faktiskt bedrivs.
– Har man noll i inkomst och ingen annan som försörjer en, så tyder ju
det på något problematiskt, för mat och allt kostar pengar. I själva
verket har man ju då någon inkomst och sedan är frågan varifrån den
kommer. Från en rent kriminell verksamhet, en förening eller stiftelse
eller någon annanstans? Det måste utredas, säger Pia Bergman.
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

DN LÖRDAG 18 MARS 2017

“Männen bakom extremsajternas
annonspengar
○ Sex av Sveriges populistiska och högerextrema sajter har en sak
gemensamt: fasta annonser för bildelar på nätet.
○ Nätbutikerna har olika namn – men spåren leder till en och
samma adress i Berlin.
○ Bakom fasaden hittar DN affärsmän från Ryssland och Ukraina.
En av dem har legat bakom ett företag som pekats ut för
omfattande it-bedrägerier.
DN publicerade i går en kartläggning av de mest kända populistiska
och högerextrema sajterna i Sverige. Aktörerna bakom saknar ofta
inkomster och betalar sällan skatt. Några företrädare söks av kronofogden, en har utvandrat från Sverige och en har just kommit ut ur fängelset.
Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront är en nazistisk portal som
hyllar Hitler, förnekar Förintelsen och hetsar mot muslimer, judar och
flyktingar. Det finns bara två företag som har valt att annonsera på
sajten. Det ena är förlaget Midgård som säljer vit makt-musik. Det
andra är ”Autodelar24 – bildelar till oslagbara priser”. Annonsen
ligger mittemellan insamlingar till fängslade nazister och artiklar om
Nordiska motståndsrörelsens aktioner.
Annonser för bildelar är ett mönster som återkommer på sex svenska
högerextrema och populistiska sajter, men i olika skepnader och alltid
fast placerade på sajten. De ingår alltså inte i något annonsnätverk.

På Fria Tider heter sajten Reservdelar24, på Avpixlat är namnet BildelarStore. Nya Tider och Nya Dagbladets annonsör kallas BildelarOnline. Vaken, en sajt fylld av konspirationsteorier, har två annonser:
en från Bildelar-Online och en från Reservdelarbutik.
Mats Dagerlind, chefredaktör på Avpixlat, säger till DN att reservdelsannonsören varit kund hos sajten under åtminstone två år.
– Som jag minns det var det de som kontaktade oss. Vi kollade upp
dem och de framstod som ett seriöst företag, säger han.
DN:s granskning visar att nätbutikerna ägs av tre olika företag
registrerade på samma adress i östra Berlin. Det tyska bolagsverkets
handlingar visar att bolagen ägs och styrs av en grupp personer med
rötter i Ukraina och Ryssland. Huvudbolaget heter Autodoc.
Fyra personer finns bakom bolagen, varav tre har bytt till tyskklingande efternamn de senaste åren:
Alex Wolf, firmatecknare, hette tidigare Alexej Balagurov och enligt
dokument DN tagit del av kommer han från staden Uljanovsk i Ryssland.
Vitalij Lantuhov, delägare, heter numera Vitalij Kungel.
Alexej Erdle, ägare och registrerad som direktör för ett av bolagen.
Max Wegner, ägare till ett av bolagen, var tidigare känd under namnet
Maksim Samsov. Han bor i Berlin och i Odessa i Ukraina.
Den sistnämnde, Max Wegner, ägde mellan 2005 och 2008 ett bolag
vid namn Klik Media som var inblandat i en rad suspekta webbtjänst-

er. Företaget spred, enligt DN:s uppgifter, skadlig kod som bland annat
tog kontroll över datorer och lurade sedan användare att köpa falska
program som uppgavs skydda mot virus.
Men 2008 avslöjades verksamheten av tidningen Washington Post.
Klik Media beskrevs som ett ”cybergäng” som med aggressiva metoder spred falska antivirusprogram.
Även i dag finns flera frågetecken kring Max Wegners verksamheter.
Den holländske säkerhetsanalytikern Feike Hacquebord på företaget
Trend Micro har under många år granskat nätbedragares metoder och
bland annat bidragit med information till FBI:s ”Operation Ghost
Click” som sprängde en baltisk bedrägerihärva med en rysk huvudman. Han har på DN:s uppdrag tittat närmare på de ryska och ukrainska affärsmännens företagsupplägg. Företagen bakom bildelsannonserna på svenska populist- och extremistsajter har en omfattande ITinfrastruktur som väcker flera frågor.
– För att vara ett företag som sysslar med att sälja bildelar så är det inte
klart varför de behöver den här omfattande internetinfrastrukturen med
mer än 500 ip-adresser. Det är klart att det gör mer än att bara sälja
bildelar, säger han.
Autodoc har inget företag i Sverige. Däremot har bolaget registrerat
sig för momsbetalningar hos Skatteverket. Sedan juni 2014 har företaget betalat in drygt 65 miljoner kronor i moms. Av skattekontot
framgår att omsättningen ökar stadigt. Den senaste inbetalningen var
på nästan 12 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig omsättning på
240 miljoner.

DN har ställt ett antal skriftliga frågor till de fyra affärsmännen
bakom bolagen. Advokaten Juri Schleicher i Berlin skriver i ett mejl
till DN att han fått i uppdrag av Autodoc att svara på frågorna.
Han framhåller att Autodoc har affärsverksamheter i 25 länder och att
marknadsföring sker på en rad olika plattformar för att nå så många
kunder som möjligt.
Schleicher skriver att företaget nu ska dra in annonsen på Nordfront
och att de uttryckligen tar avstånd från alla nationalistiska och andra
radikala åskådningar.
”Autodoc beklagar att det oavsiktligt kom att samarbeta med
Nordfront. Samarbetet avbröts omedelbart efter att vi insåg vilket
innehåll webbportalen hade”, skriver Schleicher.
”Lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika liknande misstag i
framtiden”.
Frågorna kring Max Wegners tidigare bolag Klik Media och dess
inblandning i it-bedrägerier får DN inget svar på.
”Vi kan inte svara på några frågor om privatpersoner som arbetar för
eller med Autodoc”.
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”Det är tveksam skattemoral – som också
stöds av SD”
Flera företrädare för svenska extremsajter har obetalda skatteskulder, kunde DN berätta på fredagen. SD-stödda Avpixlats
chefredaktör har drygt 1,1 miljoner kronor som ligger för indrivning hos kronofogden. – Det är uppenbart att det finns en tveksam
skattemoral hos personerna som driver de här sajterna, säger
finansminister Magdalena Andersson (S).
Bland aktörerna bakom Sveriges populistiska och högerextrema sajter
finns flera dömda, nolltaxerare och skuldsatta. Organisationerna betalar ingen eller lite skatt, visade en DN-granskning på fredagen.
– Det är uppenbart att det finns en skattemoral som haltar här och som
också stöds av Sverigedemokraterna i riksdagen som är mjuka när det
kommer till skattefusk, säger finansminister Magdalena Andersson (S).
Hon reagerar starkt på DN:s artikel och gör själv kopplingen mellan
företrädarnas skulder och Sverigedemokraternas inställning till skatte
fusk.

Josefin Sköld josefin.skold@dn.se

– Det speglas i de här sajternas agerande men också i hur Sverigedemokraterna agerar i riksdagen. Jag har mött sverigedemokrater i
talarstolen som säger att ”bara skattesystemet vore rimligare så skulle
man också betala skatt”. Det är ett sätt att släta över det faktum att
alldeles för många människor inte betalar skatt som de ska. Det är
uppenbart att Sverigedemokraterna är mjuka när det gäller skattefusk.

Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

Kan du ge något konkret exempel?

Max Wegner, eller Maksim Samov som han tidigare hette, är dock inte
vilken anställd som helst. Bolagshandlingarna visar att han är ägare
och delägare till de tre bolagen bakom reservdelsförsäljningen.

– När jag har varit i EU-nämnden och dragit den svenska positionen så
säger Sverigedemokraterna att de inte vill stödja förslagen om att
jobba intensivare mot skattefusk i EU, mycket av skattefusket sker ju
genom transaktioner via EU-länderna. Men det är någonting som
Sverigedemokraterna i riksdagen alltså motarbetar och röstar emot.
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Vad kan regeringen göra för att stoppa den här typen av
verksamhet?
– Vi driver en hård linje både i EU och i Sverige. Vi har vidtagit en rad
åtgärder för att minska möjligheterna att skattefuska. Bland annat ett
tiopunktsprogram som vi lanserade för ett år sedan både i Sverige och
i EU.

Fler poliser, militärer, lärare och undersköterskor. Finansminister
Magdalena Andersson (S) vill använda överskotten i statsfinanserna till att öka anställningarna i välfärdsyrken och för att stärka
säkerheten. Men hon säger nej till några extra lönesatsningar.

Vad tycker du om att Skatteverket nu ska granska föreningar där
oegentligheter kan misstänkas?
– Skatteverket bestämmer ju självt vad det ska granska utifrån vad de
tror är mest effektivt och jag antar att det är utifrån en noggrann analys
som de har kommit fram till att det här är effektivt att granska.
SD:s skattepolitiska talesperson David Lång skriver i ett mejl till DN
att partiet alltid tagit ställning för förslag som syftar till att stävja
skattefusk.
– Att påstå någonting annat är löjeväckande. Vid något enstaka tillfälle
har vi haft en synpunkt på att regeringens förslag i någon del riskerade
att leda till ökad överstatlighet inom EU. Den lilla justering som vi då
föreslog hade inte haft någon praktisk inverkan i vår förmåga att
komma åt skattefusk om den bifallits, utan var mer av principiell
karaktär. Detta utnyttjas av finansministern som belägg för att vi är
emot bekämpande av skatteflykt, vilket är djupt ohederligt.
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

“ Finansministern stänger dörren för nya
lönelyft

Nyligen presenterade Statistiska centralbyrån en prognos som visar
att statsfinanserna gick med ett överskott på mer än 40 miljarder
kronor förra året. Det är bättre än väntat och ger finansministern 
möjlighet att öppna plånboken när nya satsningar ska presenteras 
senare i år.
– Det här markerar ett skifte för den ekonomiska politiken. Fram till
nu har vi fokuserat på att beta av underskotten. Nu kan vi börja
diskutera hur vi ska använda överskotten, säger Magdalena
Andersson.
När Socialdemokraterna samlas till kongress om en knapp månad
kommer hon att försöka få med sig partiet på att prioritera stora
satsningar på en rad offentliga yrken.
– Jag vill att vi ska använda överskotten för att öka investeringarna i
samhället. Jag vill att vi ska anställa fler läkare, undersköterskor,
lärare, fler poliser och fler soldater, säger Magdalena Andersson.

Hon kan inte säga exakt hur det ska gå till men framhåller att det både
ska handla om fler anställda inom respektive yrken och fler enklare
jobb.

– Ett sätt att kan vara att en större del av ens arbetstid går till de
arbetsuppgifter som man faktiskt är utbildad för. Det är också ett sätt
att öka attraktiviteten i yrket. Men det är viktigt att arbetsgivarna har
ansvar för att det är attraktivt att bli anställd.

– Det handlar dels om att utbilda fler men sen är det också så att vi har
rationaliserat bort stödpersonal. De som är utbildade utför många
arbetsuppgifter som egentligen inte kräver den utbildningen. Här
behöver man tänka om i den offentliga sektorn, säger finansministern.

Hon vill inte precisera hur mycket pengar som regeringen tänker satsa
på att anställa fler i den offentliga sektorn.

– Det handlar om att anställa andra som kan utföra de enklare
arbetsuppgifterna som också kan vara en väg in på arbetsmarknaden
för nyanlända.

– Hur mycket vi satsar kommer vi att presentera i kommande 
budgetar. Men vi ser ganska omfattande överskott i de offentliga 
finanserna. Sen är det viktigt att vara försiktig. Men som prognosen
ligger finns det ganska stora överskott som växer till. Samtidigt finns
det stora behov.

Redan i dag är det svårt att fylla platserna på både polis- och
lärarutbildningarna. Det har höjts röster för att attraktiviteten i de
offentliga yrkena måste ökas för att locka fler att söka sig dit, till
exempel genom högre lön.

Men krävs det inte stora summor för att uppfylla de här
målsättningarna?

Både den förra och den nuvarande regeringen har gjort riktade löne
satsningar mot lärarkåren, men Magdalena Andersson stänger dörren
för några nya insatser.

– Jo, men vi ser också stora överskott framöver. Vi behöver stärka
sjukvården och omsorgen, vi behöver stärka skolan. Vi behöver öka
antalet anställda i polisen och det nya säkerhetsläget innebär att vi
behöver fler soldater. Till skillnad från min företrädare är jag en varm
anhängare av ett starkt svenskt försvar, säger Magdalena Andersson.

– Det vi gjorde med lärarlönerna var unikt och något sådant kommer vi
inte att göra igen, fastslår hon.
Hon hoppas ändå att mer pengar ska göra att fler lockas till de
offentliga yrkena.

Regeringen har tidigare aviserat skattehöjningar på finanssektorn,
lastbilstrafiken och flyget. De två förstnämnda är tillfälligt stoppade
men återkommer sannolikt i annan form.
Finansministern menar att det nya läget för statsfinanserna gör att det
samtidigt kan finnas utrymme för skattesänkningar.

– Om vi tar vägslitageavgiften så var den ett sätt att röja upp på de
svenska vägarna och utjämna konkurrensen. Men den rent fiskala
aspekten är mindre nu än när jag tog över.
– Sen har vi ett progressivt skattesystem med en omfördelning till
svagare grupper. Där finns det ytterligare saker att göra. Skatteklyftan
mellan pensionärer och inkomster är till exempel inte sluten ännu.
Betyder det att det finns resurser till att helt jämna ut
skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare?
– När statsfinanserna tillåter vill jag att vi tar ytterligare steg. Det är ett
gott läge nu men det finns också stora behov inom sjukvården och
äldreomsorgen, skolan, polisen och militären.
– De kommande åren ser det ut som att det finns ett utrymme både för
att ha ett överskott och att göra nödvändiga investeringar. Det är ett
nytt läge, säger Magdalena Andersson.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

“ Fakta. S-kongressen
Socialdemokraternas partikongress hålls på Svenska Mässan i
Göteborg den 8–12 april.
Temat är ”Trygghet i en ny tid”.
350 ombud ska behandla cirka 2 000 motioner.
Partiet ska uppdatera sina politiska riktlinjer och lägga grunden för
valrörelsen 2018.
Här är några förslag i partistyrelsens riktlinjer:
Hårdare tag mot brottsligheten.
Begränsa tiggeriet. Möjliggöra avhysningar.
Fortsatt strikt asylpolitik.
Obligatorisk gymnasieskola. Förlängd skolplikt till 18 år.
Obligatorisk lovskola för dem som inte klarar kunskapskraven.
Stoppa vinstjakten i skolan.
Hårdare regelverk för religiösa friskolor. Skärpt tillsyn av dem.
Handlingsplan mot faktaresistens.
Staten ska ta större ansvar för skolan.
Starkare offentlig planering av etablering och lokalisering av
fristående skolor.
Översyn av systemet med skolpeng så att resurserna fördelas mer
rättvist.
Jämlikhetskommission.
Bred politisk översyn av skattesystemet.
Individualiserad föräldraförsäkring med tredelad som ett första steg.
Avskaffa möjligheten att göra skatteavdrag för privata
sjukförsäkringar. “
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“ Valfläskets tid är här – Andersson väljer
välfärd och säkerhet
Analys. I passande tid inför nästa riksdagsval utropar finansminister Magdalena Andersson (S) en ny fas i politiken. Ladan är
inte längre tom och svångremmen åtdragen, nu är det i stället
överskott och skördetid. Anderssons prioritering är förutom välfärden polisen och militären. Traditionell S-politik kompletteras
med ett konservativt stråk.
När Magdalena Andersson precis hade efterträtt den mycket populärare moderaten Anders Borg som finansminister retade hon gallfeber
på den nyblivna oppositionen, och delar av ekonomkåren, genom att
likna den svenska ekonomin vid en tom lada.
”Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat
bord vi kommer till det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet står
kvar”, sade hon till DN.
Redan när Andersson utsågs till ekonomisk talesperson tog hon upp
kampen med Borg genom att ofta kritisera honom för att vara allt för
spendersam, för att sänka skatter och inte spara i ladorna. Nu är det
dags för henne att byta spår. Överskottet i statsfinanserna har ökat,
ekonomin går bra, Sverige är i en tilltagande högkonjunktur.
Den politiska konkurrensen från Moderaterna har samtidigt minskat.
Partiet har tappat mycket förtroende i den ekonomiska politiken, visar
den senaste DN/Ipsos-mätningen. Den nya moderatledningen har

dessutom återkommande tagit avstånd från arvet från regeringen Reinfeldt. Den förra regeringens framgångsrika hantering av finanskrisen –
som fick mycket beröm i världen – gynnar inte Moderaterna som den
gjorde förut.
Den gynnar däremot den rödgröna regeringen, som fick ta över en
bättre ekonomi än den som fanns i de flesta grannländerna. Och nu kan
S alltså byta spår och tala om större reformer igen, partiets livsluft.
Men vad ska de välja, omgivna av behov och krav?
Framgångsrika partier väljer sina reformer så att de pekar ut en
riktning. Politik handlar om att förstå väljarnas största problem och
beskriva dem så att väljarna känner igen sig. Sedan gäller det att
erbjuda en lösning, en reform, som är genomförbar.
Den väg Magdalena Andersson vill gå är inte en förlängning av den
förra valrörelsens tal om klyftor och ett land som håller på att gå sönder. Den politiken är inte övergiven, men fokus ligger nu på säkerhet
parat med en satsning på välfärdsfrågor.
Välfärd är en viktig del av Socialdemokraternas identitet och legitimitet. Det är ett område där många svenskar ser stora problem och där S
har tappat förtroende. Det vore märkligt om den inte var en viktig del
av partiets valbudskap. Inriktningen är bred: vård, skola och omsorg,
en ramsa som känns igen ända från Göran Perssons dagar som Sledare.
Satsningen på ett starkare försvar och polis är däremot inte en favorit
från de senaste valen som går i repris.

Här har partiet uppenbarligen identifierat ökande brottslighet och en
allt osäkrare omvärld som viktiga problem för medborgarna. En
fungerande polis och ett trovärdigt försvar är dessutom grundläggande
för ett parti som vill vara statsbärande. ”Till skillnad från min företrädare är jag en varm anhängare av ett starkt svenskt försvar”, säger
Magdalena Andersson i Hans Olssons intervju, och påminner om de
nedskärningar som Anders Borg gjorde av försvaret efter han tillträtt
som finansminister. Hon lägger inte till att också S förespråkade
minskade försvarsanslag vid den tidpunkten.
Satsningen på yttre och inre säkerhet – eller som Socialdemokraterna
sammanfattar politiken i sin paroll inför partikongressen ”Trygghet i
en ny tid” – är ett konservativt drag hos Socialdemokraterna. Det har
parats med försäkringar från ministrar om att Sverige aldrig kommer
att gå tillbaka till en invandringspolitik som gör att Sverige riskerar att
hamna i samma situation som 2015. Sannolikt hoppas S-ledningen att
detta också ska kunna locka tillbaka LO-väljare som lämnat för SD på
grund av invandrings- och rättspolitiken.
Ett valmanifest brukar vara ungefär som en godispåse – en lämplig
blandning mellan lakrits, gelé och choklad. I Socialdemokraternas fall
är det ovanligt många lakritsbatonger och salta bomber i blandningen
i år. Men det väntas å andra sidan dyka upp också i de andra parternas
sortiment.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“ MP öppnar för sänkt skatt på jakt
Inför den kommande vårbudgeten kräver Miljöpartiet att momsen på naturguider sänks från 25 till 6 procent. Det skulle kosta
statskassan 300 miljoner kronor. Finansmarknadsminister Per
Bolund (MP) öppnar för lägre skatt på både älgsafari och älgjakt.
Vill man se en älg på djurpark ligger momsen på biljetten på den lägsta
momsnivån, 6 procent. Men om man vill ge sig ut i den riktiga naturen
för att se eller jaga skogens konung i naturligt tillstånd ligger momsen
på naturguidning på 25 procent.
Orimligt, tycker Miljöpartiet.
– Det här ökar skattelogiken, säger finansmarknadsminister Per
Bolund.
Utspelet kommer samtidigt som den årliga vildmarksmässan
arrangeras i Stockholm. MP vill med förändringen stimulera svensk
ekoturism.
– Det finns fantastiska möjligheter att expandera den här näringsgrenen, tror Per Bolund som hoppas på fler jobb i småföretag inte minst
på landsbygden.
Även jaktföretag kan komma att inkluderas. I slutänden är det Skatte
verket som avgör vilka aktiviteter som skulle omfattas.
– Vi tycker inte att det finns skäl att definiera det här för hårt. Det är
viktigt att fler människor upptäcker den fantastiska svenska naturen.

Sedan om man gör det genom flugfiske, fågelkikare eller om man
väljer att göra det med gevär det är inte det viktiga, säger Per Bolund.
Han ser finansieringen av 300 miljoner kronor som momssänkningen
skulle kosta som en del av Miljöpartiets ekonomiska politik där
skatteväxling spelar en central roll.
– Vi höjer skatten på utsläpp och sänker skatten på jobb och företagande, säger Per Bolund.
Ett exempel är flygskatten som ska göra en inrikes tur- och returresa
170 kronor dyrare och resor utanför EU 280 eller 430 kronor dyrare.
Den vill regeringen införa från den 1 januari 2018.
– Där kommer vi att komma med en utformning under våren.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“ Fakta. Krav från MP och V
Miljöpartiet har inför vårbudgeten tidigare krävt att den sänkta
arbetsgivaravgiften för förstaanställningar ska breddas till att även
omfatta handelsbolag och aktiebolag, utöver enskilda firmor.
Vänsterpartiet har hittills ställt fem krav: sänkt skatt på sjukersättning,
progressiv skatt på utdelningar, nedskrivning av studielån för brist
yrken i glesbygd, drygt 100 statliga miljoner kronor till kommunala
sommarjobb och ökat bistånd till mödravård och säkra aborter. “
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“Moderater kräver tydligare partiledare
Flera moderata politiker kräver nu ökad tydlighet från partiedaren Anna Kinberg Batra. – Vi måste lyfta våra grundvärderingar
mycket mer, säger Leif Gripestam, kommunalråd i Täby.
På två månader har partiet tappat nästan var tredje väljare. I senaste
Demoskop, som publicerades i Expressen i torsdags, är M nere på 16,6
procent och frånsprungna av Sverigedemokraterna som nu är näst
största parti. Och det är inte minst i Stockholm och övriga storstäder
som Moderaterna tappat väljare.
På fredagen träffade Anna Kinberg Batra de moderata kommunal
råden i Stockholms län på ett sedan länge inplanerat möte. Efter mötet
upprepade bland andra Leif Gripestam sin kritik mot partiledningens
otydlighet.
– Jag tycker att man måste bli tydligare i kommunikationen och lyfta
våra grundvärderingar om frihet och att flytta makt från politiker till
individerna, säger han.
Raset i opinionen har pågått länge men tog fart på allvar efter beskedet
i januari om att börja samtala med Sverigedemokraterna och att lägga
en gemensam Alliansbudget. Men Gripestam tror inte att det är
beskedet om SD som ensamt förklarar raset.
– Jag tror inte att det beror på SD, det handlar om att vi ska prata med
alla demokratiskt invalda partier. Skulle vi inte prata med SD, så borde
vi inte heller prata med VPK. VPK heter i dag Vänsterpartiet.
TT “

“ Fakta. Mätningen
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S: 27,8 (+0,9)

“ Gruppledare hoppar av i protest mot
Kinberg Batra

V: 7,9 (-1,1)
MP: 5,7 (+1,0)
M: 16,6 (-1,9)
L: 5,1 (-0,7)
KD: 3,0 (-0,6)
C: 12,1 (+1,0)
SD: 18,2 (+0,7)
FI: 2,0 (-0,1)

Simon Härenstam, M-gruppledare i regionfullmäktige på Gotland,
lämnar sitt parti i protest mot partiledaren Anna Kinberg Batra
som han anser sviker den värdegrund som hennes företrädare
Fredrik Reinfeldt stod för. – Det här inte det parti jag gick med i,
säger Härenstam till DN.
Avhoppet på torsdagen är det tyngsta sedan Kinberg Batras omsvängning i sitt förhållningssätt till Sverigedemokraterna på en presskonferens den 19 januari.

Övriga: 1,6 (+0,8)
Källa: Demoskop

Då ändrade hon det näst största riksdagspartiets SD-linje på två punkter: dels var hon beredd att fälla regeringen med en gemensam alliansbudget före valet, något dock Centerpartiet och Liberalerna säger nej
till, dels att hon öppnade för politiska samtal med SD i riksdag, regioner, landsting och kommuner.
För Simon Härenstam, som gick med i Moderaterna 2008 när Fredrik Reinfeldt var partiledare, var det droppen som fick bägaren att
rinna över.
– Nu har vi en partiledning som radikalt har ändrat flera ställningstaganden som för mig bygger på värdegrund och inte sakpolitik, säger
han.

Den avhoppade M-politikern tar partiets åtstramade migrationspolitik
och tal om tiggeriförbud som två exempel.
– För mig kan inte målet vara att ha en väldigt restriktiv flyktingpolitik. Det är inte det samhället jag vill se. Jag vill ha en human flyktingpolitik, säger Simon Härenstam.
Han stannar hemma när moderata kommunpolitiker från hela landet
samlas i Karlstad för partiets Sverigemöte.
– Jag skulle tycka att det vore konstigt om vi hade samma svar 2015
och 2016 på flykting- och migrationskrisen som vi hade 2006 när
invandringen var en fjärdedel, en femtedel, säger Jesper Skalberg
Karlsson, ordförande för Moderaterna på Gotland, om avhoppet.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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”Gör fler sjukhus privatdrivna och
återinför vårdbiträdena”
“ I vårt förslag till ny sjukvårdspolitik vill vi att minst fem sjukhus
till i landet ska drivas av en privat eller idéburen aktör. Vi vill ha
en fastläkarreform och att alla vårdgivare ska vara skyldiga att
erbjuda lika bra digital tillgänglighet som fysisk. Vi vill också
återinföra vårdbiträdena, skriver Jan Björklund (L) och Anna
Starbrink (L).
Människor ska kunna lita på att de får vård i tid, och att vården är den
bästa möjliga. Svenska patienter har rätt att förvänta sig mer av hälsooch sjukvården. Du som patient ska få träffa läkaren i tid, både när det
handlar om planerad vård och på akuten. För din hälsa ska du kunna
ha en långsiktig kontakt med din läkare, eller någon annan inom vården som passar dig bäst. En modern vård ger dig möjlighet till kontakt
med hjälp av digital teknik och även i vissa fall behandling via e-tjänster.
Som patient och som invånare, och som medarbetare i vården, ska du
kunna lita på att vårdens resurser används effektivt. Det gäller både
kompetens och pengar.
Liberalerna lägger nu fram förslag till ny sjukvårdspolitik, för en modern hälso- och sjukvård med tillgänglighet, digitalisering, valfrihet
och rätt kompetens på rätt nivå. Det handlar om att stärka och försvara
människors frihet, både de som är patienter och de som arbetar i vården.

Tack vare skickliga medarbetare håller svensk sjukvård hög kvalitet
och når goda resultat, vilket syns till exempel i att allt fler överlever
cancer allt längre, både jämfört med för några år sedan och jämfört
med andra länder. Patienter kan oftast vara trygga i att den behandling
de får är bra. Svensk vård har däremot alltför ofta brister i tillgänglighet – det tar för lång tid att få vård. Det finns också problem med bemötandet – att få känna sig som en hel människa och inte bara en
diagnos.
Därför vill vi i Liberalerna skriva om den så kallade portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen (§ 2 HSL).
I dag står det att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vi vill vända på det, så
att det är varje människas rätt till god vård som står i centrum, inte
”befolkningen”. Dagens lagtext ger intrycket att vården ska ransoneras. Vi menar att den som bedöms behöva vård ska ha rätt att få tillgång till vård, och ha rätt att själv välja vårdgivare.
Mångfald och valfrihet stärker både patienten och vården. Att vården
kan drivas och organiseras på olika sätt gör att olika delar av vården
kan lära av varandra. Det inspirerar och bidrar till utveckling av hela
hälso- och sjukvården. När patienterna själva får makt att välja uppstår
en positiv konkurrens om vårdidéer som kan pressa kvaliteten uppåt.
Mångfald ger dessutom människor som arbetar i vården fler arbetsgivare att välja mellan.
Undersökning efter undersökning visar att privata vårdgivare ger lika
bra, och ibland bättre, vård som offentliga. Alla stora fackförbund,
Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal, har vänt sig mot
Reepaluutredningens förslag som i praktiken innebär ett tvärstopp för
privat vård. Sveriges kanske mest erfarna utredare i sjukvårdsfrågor,

Göran Stiernstedt, har på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholm
föreslagit att ett privat vårdföretag skulle få ansvar för all vård i till
exempel Södertälje. När tidningen Dagens Medicin rankar landets
bästa sjukhus, drivs tre av fem i topp bland de mindre sjukhusen helt
eller delvis i privat regi, Motala lasarett, Bollnäs sjukhus och S:t
Görans sjukhus i Stockholm. Bollnäs sjukhus skulle läggas ned, men
räddades av att det fanns en privat aktör som ville ta över.
Denna utveckling måste hela landet få del av. Vi ska fortsätta utveckla
vårdvalen.
Vi i Liberalerna vill att minst fem sjukhus till i landet ska drivas
av en fristående aktör, privat eller idéburen. Universitetssjukhusen bör dock fortsatt drivas offentligt, för deras särskilda uppgifter i utbildning och forskning.
Du som patient ska kunna känna trygghet i varje steg av vården. Den
trygga basen för de flesta av oss är husläkaren i primärvården, till
exempel på vårdcentralen. Alla patienter ska ha rätt till en fast läkarkontakt, och därför behövs en stor reform och förstärkning av primär
vården.
Vi liberaler vill genomföra en svensk fastläkarreform. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård
som de kan behöva.
Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst den norska fastläkarmodellen, där varje
läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en
svensk läkare. I dag finns det inte tillräckligt många allmänläkare för
det, så under en övergångsperiod måste läkare med andra specialiteter
också kunna arbeta som fasta läkare i primärvården.

Alla patienter ska dessutom ha rätt till en egen kontaktperson i
vården, en så kallad patientvald vårdkontakt.
För de flesta är förmodligen husläkaren det bästa valet, men det ska
vara upp till varje patient att välja utifrån sin situation och sina behov.
För patienter som behöver många läkemedel kan det också vara värdefullt med en fast kontakt med sin apotekare.
Som patient har du rätt till vård i tid. En av den rödgröna regeringens
första åtgärder var att avskaffa Alliansens kömiljard. Sedan dess har
vårdköerna blivit allt längre.
Liberalerna vill återinföra och permanenta en modern kömiljard.
Den ska ha fokus på korta väntetider genom hela vården, inte som
tidigare bara vid första besöket på respektive vårdnivå. Den moderna
kömiljarden ska inkludera diagnostik och återbesök, men också belöna
samordning och kontinuitet.
Vård utan väntan ska gälla även på nätet.
Alla vårdgivare ska vara skyldiga att erbjuda en lika bra digital
tillgänglighet som fysisk, där patienten utifrån situation och
önskemål själv ska kunna välja att konsultera vården genom en etjänst, telefon, video eller ett vanligt besök.
Vårdens resurser ska användas effektivt – och de som arbetar i vården
ska ha möjlighet att göra ett bra jobb. All personal inom hälso- och
sjukvården ska kunna arbeta på toppen av sin kompetens. I dag får
högutbildade personer inom vården ofta lägga för stor andel av sin tid
på arbetsuppgifter som det räcker med kortare utbildning för. Sjuksköterskor får alltför ofta lägga sin tid på enkla städuppgifter och att
dela ut lunchbrickor.

Liberalerna vill att vårdbiträden ska avlasta undersköterskor, och
att undersköterskor ska kunna avlasta sjuksköterskor och annan
legitimerad personal.
Det ger fler enkla jobb och en mer effektiv vård. Medicinska sekreterare och smartare it-lösningar kan samtidigt bidra till bättre och mer
effektiv administration.
Sverige har internationellt sett många läkare och sjuksköterskor, 4,1
utbildade läkare per 1 000 invånare jämfört med OECD-snittet 3,1 och
11,2 praktiserande sjuksköterskor per 1 000 invånare jämfört med
OECD-snittet 8,8 (2013). Men vi har få läkarbesök, 2,4 per 1 000 invånare jämfört med EU-snittet 7,1 (2014), och rapporterna om svårigheter att rekrytera personal är återkommande. Dessa två bilder av personalsituationen i vården har en viktig förklaring: Hur vi värdesätter
den vårdpersonal vi har, och hur vi använder den kompetens som
finns.
Du som patient har rätt att förvänta dig mer av vården. Du som arbetar
eller kan tänka dig att arbeta i vården har rätt att förvänta dig mer av
din nuvarande eller kommande arbetsgivare.
Vi liberaler kommer att återkomma med fler sjukvårdspolitiska förslag.
Vi är fast beslutna att leverera förbättringar som stärker friheten för
Sveriges patienter.

Jan Björklund (L), partiledare
Anna Starbrink (L), landstingsråd i Stockholm och ordförande för
Välfärdskommissionen “

DN TORSDAG 16 MARS 2017

“ Relationen till SD splittrar Liberalerna
Avhopp och konflikter kastar en skugga över Liberalernas riksmöte som hålls i helgen. Stridsfrågan är var gränsen ska dras mot
Sverigedemokraterna. Partiets två mest framgångsrika kommunalråd ser olika på saken.
I helgen sammanstrålar L-politiker från hela landet på riksmötet i
Västerås. En skugga över sammankomsten är konflikten som nyligen
utbröt mellan partiledningen och företrädarna i Hässleholm. Där tog
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna makten från de
rödgröna med hjälp av SD. Mest kontroversiellt var att det föregicks
av en uppgörelse där SD gavs inflytelserika poster, exempelvis vice
ordförande i kommunstyrelsen. Dramat fortsätter och har skapat
splittring även i den lokala L-gruppen, där en företrädare har valt att
lämna sina uppdrag.
– Vi är kritiska till det som har hänt och jag uppfattar att det finns en
betydande självkritik inom vårt parti. Vi samarbetar inte med SD, så
enkelt är det, säger partiledaren Jan Björklund.
Men Hässleholm är inte den första kommunen där L säkrar ett maktinnehav med hjälp av SD. Torkild Strandberg i Landskrona och Carina
Sándor i Skinnskatteberg är partiets mest framgångsrika kommunalpolitiker och sitter i partistyrelsen. Bägge har, på olika sätt, SD som
en del i sitt parlamentariska underlag.
– Ja, så ser realiteten ut. Vi har fått igenom våra budgetar genom att
Sverigedemokraterna har röstat på dem. Men i 95 procent av frågorna
kommer vi överens med Socialdemokraterna, säger Carina Sándor.

Torkild Strandberg beskriver maktförhållandena i Landskrona så här:
– Skälet till att vänstersidan inte styr är att Sverigedemokraterna har
lagt sina röster på oss.
Men i den principiella synen på Sverigedemokraterna har de två
kommunalråden olika uppfattningar.

väldigt tydligt att det politiska landskapet hade förändrats i grunden.
Då handlar det om att förhålla sig till det.
Han konstaterar att SD:s stöd har varit nödvändigt för att förverkliga
tunga utvecklingsprojekt i staden som S inte har velat vara med på.
Men Torkild Strandberg anser inte att han har kompromissat bort den
politik han gått till val på.

– Min utgångspunkt är att vi skiljer oss väldigt mycket när det gäller
grundvärderingar. Jag utgår från min syn på människor och på en
global värld och EU. För mig är det inte tänkbart att samarbeta och få
ihop vår och deras politik. Det är ändå värderingarna som driver politiken, säger Carina Sándor.

– Min bild är att vi har varit väldigt trogna mot våra egna förslag.

Torkild Strandberg styr Landskrona sedan 2006 tillsammans med
Moderaterna och Miljöpartiet. Sedan valet 2014 har SD:s lokala ledare
Stefan Olsson en post som kommunalråd.

– Jag tror att Moderaterna gjorde en missbedömning. De trodde att
folk ser mer till sakpolitiken än till grundläggande värderingar, säger
Carina Sándor.

– Min linje är att så långt som möjligt hantera SD som vilket annat
parti som helst. Det innebär att man ger dem samma förutsättningar
som andra att verka politiskt men samtidigt ställer samma krav på
dem.

Torkild Strandberg:

Sverigedemokraterna har helt olika positioner i de två kommunerna. I
Skinnskatteberg är SD tungan på vågen, men har bara två mandat.
– SD hos oss är väldigt tysta och vi har aldrig förhandlat om en enda
fråga, säger Carina Sándor.
I Landskrona blev SD en maktfaktor redan 2006 och fick 19 procent
av rösterna 2014. Det är bakgrunden till att Torkild Strandberg ser
annorlunda på saken än många av sina partikamrater:
– I min bok är det inte andra partier som ger inflytande, det ges av
väljarna på valdagen. När SD fick 22 procent i valet 2006 blev det

Moderaternas omsvängning i synen på SD tidigare i år har skakat om
hela borgerligheten. De två liberala kommunalråden landar också där i
olika slutsatser.

– I min värld innebär Moderaternas nya besked att man anpassar
kartbilden efter verkligheten. För mig var inte frågan om, utan när, det
här skulle komma.
Till skillnad från Carina Sándor är han inte till freds med den egna
partiledningens synsätt.
– Jag tycker att det har ett drag av önskescenario. Oavsett vad man
tycker om olika partier kan man inte i långa loppet avstå från att räkna
in en stor del av valmanskåren.
Sverigedemokraternas tillväxt började i den skånska mylla där
Torkild Strandberg verkar. Frågan är vad som händer när SD kan sätta
sin prägel på allt större delar av det politiska livet. Det blåser redan
kallare vindar bland Liberalerna i Skinnskatteberg, där en företrädare

har hoppat av och gått över till SD i protest mot Jan Björklunds
uppläxning av hässleholmarna. Fler svårigheter väntar, tror Carina
Sándor.
– Nästa mandatperiod kommer Sverigedemokraterna nog att ställa
krav, säger hon.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
“ Fakta. Styre med stöd av SD i Landskrona och Skinnskatteberg
Torkild Strandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande i Landskrona
i Skåne. Han leder den styrande koalitionen som består av Liberalerna,
Moderaterna och Miljöpartiet. I kommunstyrelsen sitter även Stefan
Olsson (SD) på en post som kommunalråd.
I valet 2014 blev Liberalerna näst största parti med 26 procent. Socialdemokraterna var störst med 30 procent, medan Sverigedemokraterna
fick 19. Den styrande koalitionen har 20 mandat i kommunfullmäktige,
S plus V har 20 och SD 11.
Carina Sándor (L) är kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg i
Västmanland. Där består den styrande koalitionen av Liberalerna,
Moderaterna och Centern.
Skinnskatteberg var den kommun där Liberalerna gjorde sitt allra bästa
resultat i valet 2014 med 30 procent. Socialdemokraterna fick 39 procent och Sverigedemokraterna 8. De tre partierna i den styrande koalitionen samlar 14 mandat, 1 mindre än de rödgröna. SD har 2 mandat. “
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“ L vill att unga ska kunna skickas i fängelse
direkt
Slopa straffrabatten för unga brottslingar och inför särskilda
jourdomstolar som kan skicka ungdomar i fängelse omgående –
det föreslår Liberalerna. – Det pågår en kamp mellan de kriminella gängen och rättsstaten. En sak måste stå alldeles klart: den
kampen måste sluta med att rättsstaten vinner, säger partiledaren
Jan Björklund.
Inför helgens samling med kommunpolitiker från hela landet lanserar
Liberalerna en rad skärpningar inom rättspolitiken. Tidigare i veckan
öppnade L för anonyma vittnen och i tisdags föreslog partiet att polislönerna bör höjas med i genomsnitt 4 000 kronor i månaden.
Enligt partiledaren Jan Björklund beror satsningarna på att gängkriminaliteten håller på att ta över i några av våra utsatta förorter och att
staten måste agera kraftfullt för att bryta utvecklingen.
Nu föreslår L också att det inrättas särskilda jourdomstolar för unga
kriminella. Domstolarna ska i första hand hantera brottslingar mellan
15 och 25 år.
– Vi ser att många i gängen är unga och där fungerar inte vår rättsstat i
dag. Lagstiftningen har förutsatt att tungt kriminella är äldre. Här
krävs förändringar, säger Jan Björklund.

Poängen med att inrätta jourdomstolar är att de unga ska få en
snabb påföljd.

– Det är ofrånkomligt att det blir ett tuffare samhällsklimat. Men det
finns inget alternativ, vi måste bekämpa den tunga brottsligheten.

– När du är 20 år och blir ertappad med att gå med ett skarpladdat
vapen är det oftast så att du knallar ut från polisstationen samma dag
och blir sedan kallad till domstolsförhandling flera månader senare.
Men är man 20 år så måste det få en omedelbar konsekvens, säger Jan
Björklund.

Han medger även att det finns en risk att unga som hamnar i fängelse kan fastna i brottslighet genom att umgås med andra kriminella.

Han menar att bevisläget i många fall är så entydigt att det skulle gå
att göra domstolsbehandlingen mycket snabbare än vad som sker i dag.
Jourdomstolarna ska ha öppet på kvällar och helger så att processen
kan ske omgående, och straffet ska kunna börja avtjänas direkt.
– Om det slutar i ett fängelsestraff så ska det i princip kunna påbörjas
omedelbart, säger Jan Björklund.
L vill också att den så kallade straffrabatten för unga förbrytare mellan
18 och 21 år tas bort.
– Det är olyckligt att straffpåföljderna för den som är myndig blir för
svaga. Rätt många är tidigt näst intill livsstilskriminella. Det ger fel
signal att hålla på med den här straffrabatten, man ska ha samma straff
som de äldre. Är man myndig så är man myndig, säger Jan Björklund.
Han medger att beslut om tuffare tag mot brottslingar kan leda till att
samhällsklimatet blir hårdare.

– Det sitter många tungt kriminella på våra anstalter och kriminalvården måste arbeta med att separera dem från de yngre. Fängelsestraffet
är det som svider. Sedan måste samhället mot slutet av straffet hjälpa
till med olika anpassningsåtgärder. Det är ingen lösning att samhället
inte reagerar, säger Jan Björklund.
De senaste förslagen innebär inga stora kostnader för statskassan,
enligt Jan Björklund. Men att höja polislönerna och även genomföra
partiets försvarssatsningar kräver många miljarder. Finansieringen
redovisas i kommande budgetar.
– Rättssamhälle och försvar är statens kärnuppgifter. Det har Sverige
slarvat med under lång tid och vi är medansvariga. Men den notan
kommer vi inte att kunna springa ifrån och den måste betalas. För vår
del så kommer satsningarna på försvaret, polisen och skolan att gå före
en sänkning av skattetrycket, säger Jan Björklund.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
“Moderaterna föreslog i regeringsställning att straffrabatten för unga
skulle slopas och fick då stöd från de övriga allianspartierna. Förslaget
genomfördes dock aldrig. Även Sverigedemokraterna har föreslagit att
straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år ska tas bort. “
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“ M:s problem är Björklunds möjlighet
Analys. Moderaterna är i kris, många av dess liberala väljare vill
byta parti och det borgerliga samarbetet riskerar att falla samman. Det borde öppna möjligheter för alliansens liberala tuffing,
Jan Björklund. Men än så länge är det bara Centern som har
vunnit på M:s problem.
Liberalerna, tidigare kända som Folkpartiet, har alltid varit borgerlighetens solospelare. Redan i valrörelsen 2010 krävde partiet förbud för
burka och niqab i skolan, det föreslog språkkrav för medborgarskap,
särskilda ungdomsdomstolar och slopad värnskatt. Allt i strid med
samarbetspartiernas politik.
Medan C och KD ständigt talade varmt om alliansen valde L/FP att
driva sina egna intressen. På den vägen har det fortsatt. Men Liberalerna valde efter 2010 års val att tona ned kravretoriken och satsa på
andra profilfrågor. Nu när Jan Björklund åter lanserar en förslagsserie
med hårda tag som gemensam nämnare är han inte först ut, M, SD,
KD och S har sådana som profilfrågor.
Det svarar förstås framför allt mot en verklighet där tillgången på
vapen och dödligt våld har ökat. Men det ska också ses mot bakgrund
av ett nytt politiskt landskap efter SD:s framgångar.
Alliansen skakar i grunden. Partierna kan inte komma överens i sin
grundfråga, hur Sverige ska regeras. De fyra borgerliga partierna har
förvisso en gemensam plan A, att försöka regera tillsammans om de
blir största block. Men de har fyra oförenliga plan B. Förhållandet till

SD splittrar såväl alliansen som partierna internt, som exemplen Hässleholm och Landskrona i artikeln här intill visar.
I takt med att plan A ter sig alltmer osäker och M:s väljarstöd
smälter ned sänks tröskeln för att ägna sig åt en traditionsrik men
tabubelagd borgerlig sport: att jaga varandras väljare. För M-väljarna
är lag och ordning särskilt viktigt.
När M öppnar dörren på glänt för samarbete med SD i riksdagen lämnar liberala väljare förfärade partiet, att döma av opinionsmätningarna.
Hittills är det Annie Lööf som kunnat räkna hem dem.
Liberalerna frågar sig varför de inte i stället söker sig till Björklunds
parti. Det har ju också en trygg och kaxig partiledare som kan debattera utan i förväg skrivna talepunkter. Det har till och med bytt namn
och partisymbol för att ingen ska tveka om var en liberal hör hemma.
L hoppas i hemlighet på att Annie Lööf och hennes parti ska möta
hårdare granskning och kritik och att det ska öka möjligheterna för
Björklund.
Som tidigare militär har han lärt sig att gilla läget. Ingen är tydligare
om plan B än Jan Björklund, och det stavas samarbete med S.
”För vår del så kommer satsningarna på försvaret, polisen och skolan
att gå före en sänkning av skattetrycket”, säger Jan Björklund i dagens
intervju. Det kravet lägger stora hinder i vägen för ett samarbete med
M. Men det passar en socialdemokratisk partistyrelses inriktning inför
nästa val som hand i handske.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “
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”Idén om ett utgiftsmål för biståndet har
tjänat ut”
Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer.
Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott
om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår
förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser, skriver
Lars Anell, som står bakom en rapport för Expertgruppen för
biståndsanalys.
Sedan 1961 har Sveriges ambition varit att biståndet ska motsvara 1
procent av Bruttonationinkomsten (BNI). Målet nåddes budgetåret
1974/75. Då hade den internationella ambitionsnivån satts till 0,7 procent. I dag är det bara Norge och Sverige som håller fast vid ett enprocentmål. Flertalet andra rika länder ställer sig i princip bakom 0,7procentmålet men i praktiken stannar OECD-ländernas utbetalningar
av bistånd på 0,3 procent av BNI.
Men problemet är inte att så få länder håller vad de lovat. Det är idén
med ett utgiftsmål som tjänat ut. Det är en anomali att ha mål som går
ut på att fylla en förutbestämd ram före budgetårets utgång. Framgång
kan inte mätas som kostnad. Det är bättre att fokusera på vad man gör
och åstadkommer och låta förväntade resultat motivera anslagens
storlek.
Den modell jag vill föreslå är hämtad från forskningspolitiken. Regeringen lämnar vart fjärde år ett förslag till riksdagen om anslagens
storlek och den inriktning verksamheten ska ha under de kommande
fyra åren. Inför arbetet med propositionen begär regeringen in under-

lag från berörda myndigheter och erbjuder andra intressenter att lämna
synpunkter. För biståndet skulle det framför allt vara Sidas ansvar att
ta fram ett underlag för propositionen men det finns en rik flora av
icke-statliga organisationer som kommer att känna sig kallade att bidra. Ett viktigt syfte, både vad gäller forskning och bistånd, är att
stimulera till en öppen och förutsättningslös debatt.
Behovet av en friskare debatt är särskilt stort på biståndsområdet. Både
innehåll och inriktning är i dag radikalt annorlunda än vad den var för
ett halvt sekel sedan. Den grundläggande uppgiften var då att genom
ett långsiktigt samarbete med ett utvalt antal länder lägga grunden för
en självbärande tillväxt. Alla offentliga utredningar har bekräftat denna
kurs och betonat att mottagarlandet måste äga och ha förmåga att ta
ansvar för sin egen utveckling. Den senaste i raden (GlobKom SOU
2001:96) fann till sin överraskning att Sverige hade samarbetsavtal
med 45 länder och ”någon form av biståndsrelation” med 116 länder.
Kommittén förordade att vi borde återgå till att koncentrera biståndet
till ett tjugotal länder. Detta förslag fick inget genomslag i den proposition som lämnades till riksdagen.
Än mer uppseendeväckande är att en försvinnande liten del av biståndsanslagen disponeras för ett direkt samarbete med mottagarländers regering och myndigheter. Skälet är enligt Sidas årsrapport (2014)
att i så gott som samtliga länder försvåras ett nära samarbete av svaga
demokratiska institutioner och av korruption. Den överväldigande
delen av biståndet går därför till multilaterala organ och civilsamhällets organisationer. Bistånd är svårt men det måste ändå ifrågasättas
om vi kan vältra över ansvaret för långsiktigt kapacitetsbyggande på
andra organisationer (vars effektivitet och oväld inte är oomtvistade).
Det finns en intressant rapport (Financing the Future) från det brittiska
Overseas Development Institute som, i fullt medvetande om svårigheterna, insisterar på att bistånd måste förmedlas via nationella

institutioner om man alls ska kunna tala om mottagarens ägande och
ansvarstagande.
Det har lite elakt sagts att det överordnade målet för svenskt bistånd
är att betala ut 1 procent av BNI före budgetårets slut. Helt utan fog är
inte detta. Massmedia uppmärksammar när pengar kommer på avvägar
men hörbart politiskt larm uppstår bara när enprocentsnivån hotar att
underträffas. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland
blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser. Relationen mellan växande anslag och vår förmåga att själva
utforma, genomföra och kontrollera projekt är i dag än mer aktuell.
Direkt absurd blev situationen när en öppen konflikt rådde mellan Sida
och Alliansregeringen 2006–2014. Anslagen ökade i oförminskad takt
samtidigt som verkets kompetens och kapacitet beskars.
Vår biståndsminister hävdar att Sverige är en stormakt på biståndsområdet. Det är svårt att se att vi är det i något annat avseende än att vi
betalar mer än alla andra. Sverige står nästan alltid för en oproportionellt stor andel av budgeten för så gott som alla internationella organ
och program. Inte sällan är Sverige numera den största eller en av de
största givarna också i absoluta tal. Detta kan vara en klok politik men
det kräver i så fall en förklaring. Framför allt kärleken till Världsbanken vore bra att få belyst. Om vi vill att biståndet ska vara en del av
vår utrikespolitik så kan vi inte låta andra göra den synliga delen av
arbetet.
Det är också uppseendeväckande att senare års dramatiska förändring av relationen mellan givar- och mottagarländer sällan berörs i den
nationella debatten. På 1960-talet var den samlade totalproduktionen i
de OECD-länder som gav bistånd trefalt större än BNP i vad som då
kallades Tredje världen. I dag är värdet på den samlade produktionen i
en rimligt definierad krets givarländer cirka 50 000 miljarder dollar.

Den grupp länder som klart kan göra anspråk på bistånd har nu en
samlad BNP som uppgår till 2 400 miljarder dollar. Inte ens på 1960talet skulle ett bistånd på 1 procent ha varit, som ofta hävdades, en
droppe i havet. I dag skulle det bli en tsunami.
En annan radikal förändring är att katastrofinsatser och humanitärt
bistånd nu är Sidas utan jämförelse största ”strategi”. Mycket länge
handlade det om naturkatastrofer och behoven var inte möjliga att
förutse. I dag är de humanitära behoven i stort sett permanenta i en
värld med 60 miljoner på flykt och ett femtiotal ”sviktande” stater.
Konsekvenserna av detta är en annan fråga som förtjänar att analyseras.
Biståndsdebatten nådde en slags bottennivå när dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson i en tv-debatt vägrade att dementera eller
ens kommentera ett påstående att allt bistånd försvinner i ”ett svart
hål”. Det gör det inte, men det finns en rad utmanande frågor som
förtjänar en informerad och öppen debatt. Förutsättningarna för en
sådan är goda. Forskningen är omfattande och ofta av god kvalitet. Det
finns en rad nya rapporter som innehåller omfattande empiriska redovisningar. Det vore både märkligt och illavarslande om regeringen
skulle sakna konstruktiva bidrag till en proposition om biståndets
omfattning, innehåll och målsättning för de kommande fyra åren.
Lars Anell, tidigare ordförande i Vetenskapsrådets styrelse, ambassadör i Genève och Bryssel samt medlem av koncernledningen i AB
Volvo “
“ Bakgrund. Rapporten
Rapporten ”Enprocentsmålet – en kritisk essä” har skrivits av Lars
Anell på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys. Den presenteras i dag, fredag 17 mars. “

DN LÖRDAG 18 MARS 2017

“Rapport: Ojämn fördelning av resurserna
Skolkommissionen har nästa vecka sitt sista möte innan de lämnar sitt slutbetänkande till regeringen i april. Samtidigt visar en
rapport från Lärarnas riksförbund på en ökad ojämlikhet i skolan, och ett brett stöd för mer statlig styrning.
Rapporten visar att fördelningen av resurserna till skolan skiljer sig
markant över landet. Skollagen reglerar att resurserna ska fördelas
efter skolans förutsättningar, och skolor med socioekonomiskt tuffa
förutsättningar ska få mer pengar. Men lagen tolkas olika i landets
kommuner, enligt rapporten.
– Problemet är att det är staten som gör reglerna men kommunerna
som väljer vad de vill finansiera. Om samma instans skulle äga
styrningen och finansieringen skulle man kunna se till att reglerna
efterföljs, vilket inte är fallet i dag, säger Åsa Fahlén, ordförande för
Lärarnas riksförbund, LR, som vill se ett förstatligande av skolan.
Ojämlikheten i svensk skola har ökat enligt flera internationella
mätningar. Enligt Åsa Fahlén fortsätter den utvecklingen åt fel håll,
delvis på grund av hur skolan finansieras.
– I Sverige är vi för dåliga på att rikta resurserna dit de behövs. Den
avgörande anledningen tror vi är finansieringen, där 290 kommuner
alla bedömer skollagen på olika sätt, säger hon.

Alla håller dock inte med om att problemen skulle lösas med en statlig
styrning.
– Det finns kommuner som Stockholm som haft stor resursomfördelning utan att lyckas vända resultaten. Skolan behöver inte mer statlig
styrning utan en bättre statlig styrning, säger Per-Arne Andersson, chef
för utbildning och arbetsmarknad på SKL, Sveriges Kommuner och
landsting.
LR presenterar i rapporten även en väljarundersökning, där
undersök-ningsföretaget Exquiro har intervjuat 3 000 personer mellan
18 och 74 år. Undersökningen visar att 71 procent anser att staten bör
ha ansvar för att finansiera skolan, medan endast 22 procent tycker att
det bör ligga på kommunerna. En majoritet hos samtliga grupper av
partisym-patisörer tycker att skolan bör finansieras av staten snarare än
kommunerna.
Henning Eklund henning.eklund@dn.se “

DN MÅNDAG 13 MARS 2017

“ Är du källkritisk, lille vän?
Att formulera en strategi är en sak, att genomföra den är svårare
och viktigare. Det konstaterade digitaliseringsminister Peter
Eriksson (MP) när han presenterade regeringens nya Digitaliseringsråd på fredagens presskonferens. Dess uppgift är att främja
genomförandet av digitaliseringspolitiken.
I mer än ett kvarts sekel har internet förändrat vårt samhälle. Utvecklingen går nu snabbare än någonsin. Bilar kan köra själva, maten
klickas hem från köksbordet och dockor kan användas för att spionera
på barn.
Sverige har länge varit ledande i den digitala omställningen av samhället och vi har allt att vinna på att fortsätta ligga i framkant. Det kräver dock kraftansträngningar inom många områden, inte minst skolan.
Förra året ansåg för första gången ungdomar i åldern 16–25 år att
Facebook var viktigare än traditionella medier som källa för information och lokalnyheter. Trots det visar forskning från Stanforduniversitetet att ungdomar i allmänhet är dåliga på att skilja fakta från bluff.
Med tanke på att många vuxna glatt delar den ena fejkartikeln efter
den andra är det kanske inte så konstigt, men desto mer oroande.
I en artikel på DN Debatt (3/2) skriver företrädare för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Skolverket och Statens medieråd att det
aldrig tidigare har varit så angeläget att svenska elever får goda kunskaper i källkritik som nu. Sociala medier och internet har gett oss nya

sätt att kommunicera och söka fakta, men samtidigt också blivit arenor
för dem som vill sprida falska nyheter och propaganda. Utvecklingen
beskrivs som en utmaning för ett demokratiskt samhälle och som särskilt aktuell mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget:
”Förmågan till källkritik handlar i förlängningen om hela Sveriges
säkerhet.”
På torsdagen presenterade regeringen första steget för att höja den
digitala nivån i skolan. I höst införs nya skrivningar i styrdokument
och sedan har skolorna ett år på sig att börja följa de nya riktlinjerna
som innehåller en rad olika punkter.
Programmering ska ingå i flera olika ämnen redan från första klass, för
att eleverna ska förstå hur den digitala världen är uppbyggd.
En stor del av förslagen avser också att på olika sätt öka elevernas
förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället, inte minst genom ett ökat fokus på digital källkritik. Där ingår att kunna värdera
källor och ifrågasätta information, men också att förstå hur algoritmer
skapar så kallade ekokammare där alla tycker lika och vad det får för
konsekvenser för hur vi uppfattar världen.
Och det är verkligen hög tid att skärpningarna införs. Skolverkets
rapport ”IT-användning och IT-kompetens i skolan” från förra året
visar att var fjärde grundskollärare inte arbetar alls med att utveckla
elevernas källkritiska förmåga på nätet. 44 procent av grundskollärarna
anser att de är i behov av kompetensutveckling inom digital källkritik.
Och inte är det mycket bättre för nyutexaminerade lärare. När Statens
medieråd år 2014 granskade lärarutbildningarna hade bara 3 av 24
lärosäten lokala examinationsmål som berörde digital källkritik. I

Lärarnas tidning (28/2) berättar Ulf Dalquist som är forskningsansvarig och omvärldsanalytiker på Statens medieråd att bara något ytterligare lärosäte har tillkommit sedan dess. En lärarstudent vid Stockholms universitet berättar i samma artikel att de inte talat om digital
källkritik alls under utbildningen. ”Jag hade turen att erbjudas en kurs i
biblioteket där de gick igenom lite olika källor, men det är allt.”
Ett annat orosmoment är de senaste årens diskussioner om bristande
förkunskaper hos lärarstudenter. Som didaktiklektorn Thomas Nygren
konstaterar (Lärarnas tidning 2/3) måste man känna till världen och
förstå hur saker och ting hänger ihop för att över huvud taget kunna
aktivera den kritiska blicken: ”Eleverna kan till exempel inte se om
något är högerextremt om de inte vet hur högerextremism ser ut.”
Med tanke på vad bristen på källkritik redan bidragit till i andra länder
måste det komma en förändring, och det snart. Regeringens aviserade
åtgärder måste leva upp till de vackra orden om att ”utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt”. Som gymnasieminister Anna
Ekström själv sa till Lärarnas tidning under presskonferensen: ”Det är
lätt att skriva sådana här ändringar i en läroplan i Stockholm, det svåra
är att se till att de genomförs på ett bra sätt i alla klassrum.”
DN 13/3 2017 “

Hur ska man kunna förbättra världen ?

Sven Wimnells hemsida på Internet:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har sedan 19 år tillbaka på hemsidan grupperats i 129 verksamhetsområden i huvudområden numrerade
1-9.
På Sven Wimnells hemsida på Internet, ges en redovisning av ett
forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått
sedan mitten av 1960-talet.
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v
Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som
i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför
gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de
129 sidorna.
På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikationssystemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-

skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.
Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara
undersöka verksamheterna i de olika områdena.
Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på
alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att
enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på
Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i
företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet
för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar
ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera
dem och deras ändringar.
I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort.
Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer
omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.
De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste
årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning,
varvid den senaste läggs underst.
De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella
saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas i början av hemsidan i kronologisk ordning med den senaste allra överst.
Adressen till hemsidan är http://wimnell.com
Utredningen den 1 oktober 2015 innehåller mycket omfattande
och aktuella uppgifter om högskolor, forskning, klassifikationssystemet för verksamheter m m.
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
Utredningen den 5 februari 2016 innehåller en sorts sammanfattning av arbetet med samhällsplaneringens problem t o m 4 februari 2016.
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga
verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf
Utredningen den 1 april innehåller en repetition av förslag och
något om politik efter 4 februari 2016 till slutet av mars 2016.
Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen
5 februari 2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf

Utredningen den 2 april innehåller tidningsartiklar efter 4 februari 2016.
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och
debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf
Utredningen den 4 april 2016 innehåller regeringens prioriteringar och förslag om regionplaneringar i Sverige.
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt
hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ?
Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf
Utredningen den 29 april 2016:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar
och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och
planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf
Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser,
landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder
2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter
om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och
något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern:
Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf
Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni.
Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i
regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd.
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Även om skatter o d.

Sven Wimnell 9 november 2016:
Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna
till och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf
Sven Wimnell 3 december 2016:
De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter
som styr världen. Regeringens politik och brist på politik. Samhällsplaneringens problem. Planering av fysiska och sociala
miljöer. Tidningsartiklar. http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf
Sven Wimnell 20 december 2016: Ett bättre nytt år önskas.
Kunskaper och etik. Statsministerns jultal. Tidningsartiklar
12-20 december 2016, Ett system för mänskliga verksamheter som
styr utvecklingen. Hur ska man kunna förbättra världen?
http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf

Till statsminister Stefan Löfven
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf

Sven Wimnell 16 januari 2017: Att förbättra världen.
Att förbättra Sverige. Inkomstskattesystemet ger orimligt höga
skatter för de lägsta inkomsterna. De måste kompenseras för det.
Det behövs en politik för hushållens förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf

Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017.
Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf

Sven Wimnell 5 februari 2017:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Vetande från SIDA och Nationalencyklopedin och tidningsartiklar om förhållandena i världen 18 december 2016 till
3 februari 2017. http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf

Sven Wimnell 15 februari 2017:
Socialdemokraterna och regeringen.
Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf
Sven Wimnell 5 mars 2017:Läget i världen. Artiklar om läget
5-26 februari 2017. Utrikesdeklarationen och riksdagsdebatten.
Utrikesdepartementets förbättringar av världen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf
Sven Wimnell 19 mars 2017:
Påminnelser om inrikespolitiken. Introduktion med korta
kommentarer om inrikesproblem och läget i världen. Sedan
mänskliga verksamheter som styr världen och regeringens
verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf

Ämnet om samhällsplaneringens problem
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband
med forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av
de nordiska länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning
lades det ner efter ett par decennier.
Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport,
Nordplan meddelande 1986:5 “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.”
Systemet ordnar samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris finns rapporten på bibliotek :
Umeå universitetsbibliotek,
Kungl. biblioteket,
Nordregio, Biblioteket,
Riksdagsbiblioteket,
Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket,
Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.
Handelshögskolan i Stockholm

Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
	

Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
	

status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
	

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
	

psykiska tillstånd och aktiviteter, 	

 individens inre verklighet.
	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
	

miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
	

miljöerna kan gälla:
	

* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
	

värden och funktioner.
	

* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
	

värden och teknologiska funktioner.
	

Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
	

psykiska samspel, de sociala miljöerna.
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar 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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

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

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

 	

	

	


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

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

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

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

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer
genom både inre och yttre informationsflöden.
Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och spridning
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar
världen.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.

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

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.

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.

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

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.

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 klassifikationssystemet för verksamheter.
	

 	


Följande sidor från omr36-39zzzn

Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser.
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och handlingar 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 beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem.
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 göra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam
värld.

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.
Alla röstberättigade måste känna till vad demokratiska samhällen
består av och hur de fungerar och behöver känna till systemet för
de mänskliga verksamheterna.
Isynnerhet de som sysslar med information och utbildning och de
som har makt och ledande ställning i verksamheterna behöver
kunskaper om allt och har i sitt arbete nytta av att väl känna till
alla verksamheter som formar framtiden.

Systemet för mänskliga verksamheter.

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

SW
SW
SW
SW
SW

Texten för områdena är länk till hemsidan.
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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.

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
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

5 Naturforsknings- och 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. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
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
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

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
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

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.

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

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

22 politikområden för politiken 26 maj 2016
Komletterad med namn och adresser 4 januari 2017.
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. http://www.regeringen.se
	


* Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
	

* Allmänt om regeringens politik.
Statsminister Stefan Löfven
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Utrikespolitik.
	

Politik för en utrikesminister.
Utrikesminister Margot Wallström
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

	


* Miljö
Politik för miljöminister för fysiska och sociala miljöer i 	

	

regioner och kommuner.
Miljöminister Karolina Skog
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


	


* Transporter.
	

Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturminister Anna Johansson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Bostadsproduktion.
	

Politik för en bostadsminister som ser till att det produceras.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Landsbygdspolitik.
	

Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Europapolitik.
	

Politik för en EU-minister.
EU- och handelsminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Politik för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
	

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt
vice statsminister Isabella Lövin
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

	


	


	


* Politik för juridik.
	

Politik för en justitieminister.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Försvar.
	

Politik för en försvarsminister.
Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

	


* Sjuk- och hälsovård o d.
	

Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se	

	


* Hushållet. Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d
Politik för en socialförsäkringsminister som bore ha ansvar
	

för hushållsverksamheter.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


	


* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
Politik för en barn- och äldreminister m m med välfärd och
	

socialtjänst o d
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


	


* Utbildning. Forskning.
	

Politik för utbildningsministrar.
Utbildningsminister Gustav Fridolin
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark
Knutsson
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Information, konst, kultur o d.
	

Politik för en kultursminister. Med demokrati.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

	


* Migration.
	

Politik för en migrationsminister.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Polisen. Brott. Kriminalvård.
	

Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Inrikesminister Anders Ygeman
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	

	


* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner
och kommuner o d.
	

Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.
Finansminister Magdalena Andersson
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister Per Bolund
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Civilminister Ardalan Shekarabi
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jobb.
	

Politik för en arbetsmarknads- och etableringsminister.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

	

* Andra aktörer
Partisekreterare (S) Lena Rådström Baastad
Socialdemokraterna Partiet info@socialdemokraterna.se

	


Karl-Petter Thorwaldsson. Ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se

	


* Näringar.
	

Politik för en näringsminister.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
	


* Handel.
	

Politik för handelsminiser.
EU- och handelsminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Vänsterpartiledare Jonas Söstedt
Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>
Ulla Andersson, vänsterpartiet
Andersson (v) Ulla <ulla.andersson@riksdagen.se>

Sammanfattningsvis

* Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin Stöd och samarbete.

Sverige bör ha en minister för hushållen och hushållsverksamheterna, som redovisar hur det var, är, kan bli och bör bli, och som ser
till att de blir bra,
i princip Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

* Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Hälso-och sjukvård.

Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet

* Utbildningsminister Gustav Gustav Fridolin. Grundskola.

Runt hushållen serviceområden :
* Statsminister Stefan Löfven Statsledning.
* Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
* Utrikesminister Margot Wallström. Utrikesförhållanden.
* EU- minister Ann Linde. EU-förhållanden.
* Justitieminister Morgan Johansson. Lagar och regler.
* Försvarsminister Peter Hultqvist. Försvar.
* Miljöminister Karolina Skog. Fysiska och sociala miljöer i regioner, landsting och kommuner.

* Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Socialtjänst.

* Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark
Knutsson. Högre utbildning och forskning.
* Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Gymnasier mm.
* Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kultur och
demokrati.
* Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
Arbete och etablering.
* Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Näringar.
* Handelsminister Ann Linde. Handel.
* Migrationsminister Morgan Johansson. Migration.
* Inrikesminister Anders Ygeman. Brott och polis.

* Infrastrukturminister Anna Johansson. Transporter.

* Finansminister Magdalena Andersson. Statens finanser.

* Bostadsminister Peter Eriksson. Ledning av bostadsproduktion.

* Finansmarknadsminister Per Bolund. Finansmarknad.

* Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kompletterar miljöministern.

* Civilminister Ardalan Shekarabi. Statligt stöd till kommuner.

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. Systemet 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.

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). Verksamheter som mest är till psykiska nytta finns i områdena 7-9. Verksamheterna i 6 bygger i hög grad på verksamheterna/ kunskaperna 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 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od. 6216 Maskiner o d för lagring o transport av
gaser o vätskor. 6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement,
verktyg, verktygsmaskiner. 6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, dragning, värmebehandling, ytbehandling, sammanfogning, lödning, limning. 6218 Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, transportdon, fästelement, smörjning. 6219 Verktyg,
verktygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 Gruvkonstruktioner o d. 623 Militärkonstruktioner . 624 Konstruktion av byggnader o d. 625 Konstruktion av trafikleder till lands.
Järnvägar, gator, vägar o d.626 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). Med mera.
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, kemisktekniska 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 Byggnadsträarbeten. 695 Olika slags byggnader och anläggningar. 696 Inbyggnad o
reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d. 698 Måleri-, glasmästerioch inredningsarbeten o d. 699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner. 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)

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. Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. Monogami.
791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. Konkubinat. 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, ordspråk, seder
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d

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

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

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,

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 Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. Speciella dagar

t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. Invigningar.
79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 Marknader.
79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 79169 Offentlig
gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar.
7919 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, bedrägerier, 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 formgivning av sociala miljöer. 722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker
och 7952-7924 sociala miljöer i olika tidsepoker , men även dagens
sociala miljöer i byggnader från olika epoker. 7955-7958 gäller sociala
miljöer med anknytning till byggnader i 725-728 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 skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 Bollspel. 7964
Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport. 7968 Kamp- och
försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. Simsport. Flygsport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 799 Sportfiske.
Jaktsport. Sportskytte.

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 hemsidan
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

Från 36-39zzzs.pdf:

Mer om verksamheter finns 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

Alla människor kan ha verksamheter mer eller mindre
inom alla områden, som yrkesverksamhet eller som
fritidsverksamhet.
Människornas verksamheter som psykologiska varelser finns i
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.
Religiösa verkamheter finns i
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.
De kan se som specialdelar av område 14

Människornas verksamheter som fysisk kropp finns i
SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
Här kan människor uppräda som forskare, läkare etc och som patient.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
611 	

 	

612 	

 	

613 	

 	

614 	

 	

	

	

615 	

 	

	

	

615 A 	

615 B 	

615 C 	

	

	

615 D 	


Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	

	

	

sjukvårdsorganisation od
Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
Farmakologi, läkemedelsforkning.
Allmänna sjukvårdverksamheter.
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska 	

 	

vårdavd., barnavd., långvård o d
615 E 	

Vårdpersonal för psykiatrisk vård och vård av 	

utvecklingsstörda, utom läkare.
615 F 	

Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk
	

	

terapi od
615 G 	

Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 	

 Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616 	

 	

Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda
	

	

medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar,
	

	

infektionssjukdomar o d.
616 A 	

Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d

616 B 	

Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) .
6161 	

Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.).
6162 	

Andningsorganens sjukdomar.
6163 	

Matsmältningsorganen sjukdomar.
6164 	

Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, 	

	

	

	

lymfatiska system o d.
6165 	

Hudsjukdomar. Dermatologi.
6166 	

Urogenitala systemets sjukdomar, urologi.
6167 	

Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala 	

 	

	

	

sjukdomar.
6168 	

Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi.
	

	

Psykiatri.
6169 	

Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma 	

 	

	

	

sjukdomar.
617 	

 	

Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och
	

	

öron-	

näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d
6171/6175 	

Kirurgiläkare. 	

6176 	

Tandläkare.
6177/6178 	

Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik. 	

 	

	

	

Otorinolaryngologi.
6179 	

Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 	

 	

Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård
	

	

av nyfödda o d
619 	

 	


Veterinärverksamheter o d

Politikerna kan ha politikverksamheter inom alla
områden men har sin plats i områdena 36-39:
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.
De är benägna att röra ihop allting och 36-39 är då en lämplig
beteckning.

De folkvalda demokratiska myndigheternas verksamheter omfattar alla verksamheter, men de har egen plats
på område 35:
SW
SW
SW
SW
SW

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

Opolitiska versamheter och underliggande organ har sin plats i
SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
SW . 6525-6529 Militära verksamheter.
De kan ha alla slags verksamheter som finns i hela systemet. Speciella
verksamheter kan placeras på speciella verksamheter. Exempel:
Riksbanken som är underställd riksdagen ingår i
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Detta gäller naturligtvis också för regeringen och kommunerna.

Regeringens verksamheter ska gälla alla verksamheter,
men regeringen har sin egen plats i
SW . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

Regeringens verksamheter har behandlats i
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

	


	

Politik för en EU-minister.
Europaministern ska känna till alla verksamheter i världen i ett
utrikespolitiskt perspektiv som utrikesministern och isynnerhet
verksamheterna i
SW 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
	


	


	


* Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
* Allmänt om regeringens politik.

Statsministerns och samordningsministerns verksamheter gäller alla
verksamhetsområden. Regeringen har haft brister i utbildningspolitiken, hushållspolitiken och miljöpolitiken. Skolorna bör ge utbildning i
levnadskunskap. Hushållspolitik bör införas. Den nya miljöministern
borde kunna få ordning på miljlöpolitiken. Den klimatvänliga kärnkraften bör bli kvar.
	


* Utrikespolitik.

	

Politik för en utrikesminister.
Utrikesministern ska känna till alla verksamheter i världen i ett
utrikespolitiskt perspektiv, isynnerhet verksamheterna i
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.

* Europapolitik.

* Politik för juridik.

	

Politik för en justitieminister.
Justitieministern ska känna till alla verksamheter, isynnerhet
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 . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. Delar om
brott och polis od.
SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
Libris/SAB:
O(x) 	

Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon
O:bf 	

Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära 	

O:k 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens historia
O- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
O-a 	

 Europa: allmänt
O-b 	

 Norden: allmänt
O-c 	

 Sverige
O-d 	

 Övriga Norden
O-e 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
O-f 	

 Mellaneuropa

O-g 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
O-h 	

 Schweiz
O-i 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
O-j 	

 Frankrike och Monaco
O-k 	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
O-l 	

 Portugal
O-m 	

Östeuropa
O-n 	

 Balkanländerna
O-o 	

 Asien
O-p 	

 Afrika
O-q 	

 Amerika
O-r 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
O-s 	

 Polarländerna
Oba 	

 Folkrätt
Ocb 	

 Statsrätt
Oe 	

 Rättsvetenskap
Oe(x)	

Juridiska lexikon
Oe(u)	

Lagar och lagförslag: allmänt
Oe:d 	

Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära
Oe:oaRättssociologi
Oe- 	

 Juridik: särskilda länder och områden
Oea 	

 Civilrätt
Oeb 	

 Straffrätt
Oek 	

 Processrätt
Oel 	

 Tryckfrihetsrätt
Oep 	

 Kriminologi och polisväsen
Oeq 	

 Kriminalvård
Oer 	

 Rättsfall
Oes 	

 Försvars- och krigslagstiftning
Oet 	

 Rättshistoria
Oeö 	

 Särskilda verksamheters juridik
Kriminologi, polisväsen och kriminalvård ingår i 7952-7956

	


* Försvar.

	

Politik för en försvarsminister.
Försvarsministerns verksamheter gäller
SW . 6525-6529 Militära verksamheter Här ingår också
fredsverksamheter
Libris/SAB:
S 	

 Militärväsen
S(x) 	

Militära lexikon
S:bf 	

 Militära institutioner
S:do 	

Allmänt: militär psykologi
S:k 	

 Allmän krigshistoria och krigskonstens historia
S:oa 	

Allmänt: militär sociologi
S.0 	

 Allmänt: särskilda militära aspekter
S- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Sa	

 Lantkrigsväsen
Sb 	

 Sjökrigsväsen
Sc 	

 Luftkrigsväsen
Se 	

 Total krigföring
Sf 	

 Kärnvapenkrigföring
Sg 	

 Kemisk och biologisk krigföring
Sh 	

 Psykologiskt försvar
Si 	

 Civilförsvar
Sj 	

 Ekonomiskt försvar
Sk 	

 Frivilligt försvarsarbete
Sv 	

 Vapen

	


* Miljö

	

Politik för miljöminister för fysiska och sociala miljöer i 	

	

regioner och kommuner.
Från http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf sida 73:
Det finns fysiska och sociala miljöer. De fysiska är de som handlar
om det som finns på marken, bebyggd och obebyggd. De sociala
miljöerna är de som bildas av människorna och deras beteenden.
I systemet för mänskliga verksamheter finns
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård..
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.

På områdena 71 och 72 är det om fysiska miljöer som bör ingå i
ministerområdet miljö. Kommunerna har monopol på att bestämma
hur de fysiska milöerna ska göras och det finns lagar om hur det ska gå
till. Det är främst plan- och bygglagen som gäller.
De sociala miljöerna bildas av verksamheterna i område 79. För verksamheterna där finns många olika lagar och bestämmelser. Området
7955 är underindelat så att sociala miljöer där motsvar byggnader i
området 72. Så t ex har sociala miljöer i fängelser beteckningar som
svarar mot beteckningar för fängelser i området 72. Undervisning i
område 7957 innebär en social verksamhet mellan lärare och elever
som ingår i skolor. som formges i område 72.
De fysiska milöerna bör formas efter de sociala miljöernas behov. De
som utformar de fysiska miljöerna bör alltså ha kunskaper om de
social verksamheter som ska försiggå i de fysiska miljöerna de åstadkommer. Därför måste i ministerområdet för miljö också ingå problem
om de sociala miljöerna och verksamheterna.
Vägar måste formges med hänsyn till dem som ska använda vägarna.
I området 71 lägger förslagsställarna fram sina förslag på olika sätt och
vanligen med hjälp av kartor med beskrivningar. Kartorna visar olika
geografiska områden efter de problem det gäller. Gäller det utformningen av ett kvarter blir det en karta över kvarteret. Gäller det en
stadsdel blir et en karta över stadsdelen och så vidare. För det mesta
räcker det inte med kartor, de kan kompletteras med tredimensionella
modeller, bilder i två dimensioner rörliga bilder i filmer m m.
De sociala verksamheterna ändrar sig med tiden och byggnaderna och
stadsdelarna passar inte till de nya sociala verksameterna. Då får man

bygga om och ändra i stadsdelarna. Det är en ständig process med
ändringar av fysiska miljöer efter de ändrade sociala verksamheterna.
Vid nybyggnad bör man observera detta och göra det nya med hänsyn
till framtida behov.
Miljöministern har mycket att tänka på och det kommer varefter hela
tiden nya problem som måste lösas. Klimatet är en liten del i arbetet
med miljöerna. Det är kommunerna som har monopol på att utforma
de fysiska miljöerna, men det finns alltid problem som kräver ingripanden från staten och en statlig miljöminister. Den nya miljömistern
har varit kommunalråd i Malmö sägs det, och det är en merit för
ministern. Men ministerjobbet kräver mer än jobbet i Malmö.
Regeringen har under årens lopp inte haft någon politik för miljöerna
och för det skyllt ifrån sig på kommunernas ansvar. Det har bl a lett till
den katastrofala bostadsbristen nu. Kommunerna har inte skött bostadsproduktionen och nu måste regeringen ha en bostadsminister som
får igång bostadsbyggandet. För att det ska bli bra måste regeringen ha
en minister för miljöerna eftersom bostadsministern inte kan hinna
med det också.
Stefan Löfvens regering har inte haft någon miljöpolitik. Nu kan man
hoppas att det blir en. Kraven på välfärd har ökat med tiden och kräver
nu bättre planering. Socialdemokraterna har enligt hemsidan ingen
miljöpolitik. Miljöpartiet har ett par korta sidor på sin hemsida och på
partiets kongress nyligen fanns en proposition som på några sidor
beskriver hur partiets ledning ser på saken.

SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
710 Allmänt.
711 Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
7111 Allmänna utgångspunkter och principer.
7112 Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
7113 Landsbygdsplanering.
7114 Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
7115 Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117 Planering för trafikleder.
7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
7119 Övrigt.
712 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader.
7255 Sjukhus. Vårdhem od.
7256 Fångvårdsanstalter od.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus.
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193

Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)

	


* Transporter.

	

Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturministerns verksamheter gäller
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Drift av transportverksamheter. Libris/SAB:
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
	

(konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen Qjf 	

 Postväsen
	


* Bostadsproduktion.

	

Politik för en bostadsminister som ser till att det produceras.
Bostadsministerns verksamheter gäller delar av
SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och med 5-10
våningar. Med Sven Wimnells lägenhetstyper.

Det behövs 357 våningar för dessa 15 000 lägenheter. Varje våning:
ENA LÅNGSIDAN	

 	

bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok!
! !

	

	

ANDRA LÅNGSIDAN
Trappuppgång 1 bostad 2 studenter
!
+ 1 st 2rok

bostad 2 studenter	

+ 1 st 2rok	

 	

	


Trappuppgång 2 bostad 2 studenter
	

+ 1 st 2rok

bostad 2 studenter	

+ 1 st 2rok

Trappuppgång 3 bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok

bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok

Trappuppgång 4

bostad 2 studenter	

+ 1 st 2rok

Trappuppgång 5 bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok

1st 3rok + 1st 2rok	


Trappuppgång 6 1 st 3 rok + 1 st 2rok

1 st 3rok + 1 st 2rok	


Trappuppgång 7 1 st 3rok + 1 st 2rok

1 st 4rok + 1 st 2rok	


Trappuppgång 8 1 st 4rok + 1 st 2rok

bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok

Det behövs många hyresrätter med 2 rum och kök och ett mindre antal
3 rum och kök. Det går inte att säga var eftersom regeringen inte har
någon hushållspolitik som klargör bostadsbristen i landet och regeringen inte haft någon miljöpolitik som klargjort hur det är i kommunerna. Regeringen måste hitta på ett sätt att subventionera hyresrätterna så att det som byggs också blir uthyrt.

Summa 42 lägenheter (studenter 35 kvm, 2rok 65 kvm, 3 rok 84
kvm, 4rok 103 kvm ):
20 Studenter, lägenheter för studenter o d	

 	

cirka 47 % av 42
16 lägenheter 2rok för ensamma utan barn	

 	

cirka 38 %
4 st lägenheter 3 rok för par utan barn	

	

cirka 10 %
2 st lägenheter 4 rok enligt regeringens begäran	

 cirka 5 %

Den tidigare bostadsministern ville årligen bygga 15000 hyreslägenheter med stöd. Enligt osäkra beräkningar som behöver uppgraderas
skulle de lämpligen fördelas enligt följande tabell:

Bygger på SCBs statistik över trångbodda och “uppgift saknas”, men
lägenheter för ensamma trångbodda har minskats och lägenheter för
studenter har i motsvarande mån ökats. Från 24/60 till 47/38% för
studenter/ensamma. Kan justeras: 2 st studentlägenheter på 35 kvm
vardera kan användas som 1 st 2rok med stort sovrum, 70 kvm.

Klicka på http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf så kommer
lägenhetstyperna
Lägenheterna 2rok är gjorda så att de lätt kan användas av två studenter eller andra unga personer med låga inkomster. De får varsitt rum
som de kan stänga om sig och ha bad, kök och balkong gemensamt.
Lägenheterna 2rok finns i två varianter. en ursprungsvariant och
variant där sovrummet är något större för att det ska bli bättre när
lägenheten används av två studenter som vill ha viss avskildhet fån
varandra.
Då lägenheterna 2rok används för två personer som vill stänga om sig
kan man behöva sätta in extra garderobsskåp. Senare kan lägenheten
användas för en person med 2rok och då tar man bort de extra skåpen.
Den större varianten av 2rok är lämplig för 2 sambor och uppfyller då
boverkets krav. 2 sambor behöver enligt boverket inte 3rok, bara 2rok,
men den större varianten är bättre för dem än den mindre varianten
som också uppfyller boverkets krav.
När det i tabellen står bostad 2 studenter är det en lägenhet 2rok
Det innebär att det på varje
13 st lägenheter 2rok 	

 	

2 st 3rok 	

	

	

1 st 4rok	

	

	

summa 16 lägenheter.

långsida blir
81,25 %
12,5
6,25 	

 	

100,0 %

	


Det är ungefär de proportionerna man förmodligen bör räkna med.

Utrymmesnormerna Från http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf
Norm År 	

Norm 1 1945	

	

	


Målsättning	

	

	

Ingen ska behöva sova i köket.	

Högst 2 personer i varje rum	


Definition av trångboddhet
Mer än 2 boende per rum,
köket oräknat.

Norm 2 1965	

	

	

	

	

	

	


Ingen ska behöva sova i kök	

eller vardagsrum (gäller ej 	

enpersonshushåll). Högst 2	

personer i varje sovrum.

Fler än 2 boende per rum.
kök och vardagsrum oräknade.
Gäller ej enpersonshushåll.

Norm 3 1974	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ingen ska behöva sova i kök	

eller vardagsrum.	

	

	

Eget sovrum till varje	

	

hushållsmedlem med 	

	

undantag av	

	

	

gifta/samboende par.	

	

	

	

	

	


Fler än en boende per rum,
kök och ett rum oräknade samt
enpersonshushåll i ett rum
och kök eller mindre.
Finns samboende i hushållet
redueras rumskravet med
ett rum	


Antal rum som krävs för att inte anses trångbodd enligt norm 3
Enboende	

	

	

	

	

2 rum
2 personer	

	

	

	

	

3
Ensamförälder och Samboende med 1 barn	

 	

3
	

	

	

	

2 barn	

4
	

	

	

3 barn
5
4 barn
6
Antal hushåll 2013
Med 1 person	

 37,7 % av alla hushåll
2 personer	

 31,3 %	

 	

3	

 	

12,4 %
4	

 	

12,3 %
5	

 	

4,3 %
6	

 	

1,2 %
7+	

 	

0,8 % 	


	


* Landsbygdspolitik.

	

Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsministerns verksamheter gäller
SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
Libris/SAB:
Qd 	

 Lantbruk
Qd(x)Lantbrukslexikon
Qd:bf	

Lantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k 	

Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning
Qd- 	

 Särskilda länder och områden
Qda 	

 Lantbruksekonomi
Qdb 	

Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner
Qdc 	

 Jordbrukslära
Qdd 	

Växtodlingslära
Qde 	

 Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd
Qdf 	

 Husdjurslära

Qdg	

 Mjölkproduktion
Qdh 	

Äggproduktion
Qdi 	

 Köttproduktion
Qe 	

 Trädgårdsskötsel
Qe(x)	

Trädgårdsexikon
Qe:k 	

Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia
Qe- 	

 Särskilda länder och områden
Qec 	

 Trädgårdsarbete
Qed 	

 Köksväxtodling
Qee 	

 Frukt- och bärodling
Qef 	

 Prydnadsväxtodling
Qf	

 Skogsbruk
Qf(x)	

Skogsbrukslexikon
Qf:bf	

Skogsbruksorganisationer och -institutioner
Qf:k 	

Skogsbrukets och skogsforskningens historia
Qf- 	

 Särskilda länder och områden
Qfb 	

 Skogsekonomi
Qfd 	

 Skogsbotanik
Qfe 	

 Skogsvård
Qfh 	

 Avverkning och transport
Qfj 	

 Skogsuppskattning och virkesmätning
Qfk 	

 Flottning och sortering
Qg 	

 Jakt och fiske
Qg- 	

 Allmänt: ärskilda länder och områden
Qga 	

 Jakt
Qgb 	

Fiske
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

	


	


* Politik för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat.

	

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Minsterns verksamhet gäller alla verksamheter i världen bl a
biståndsverksamheter i
SW . 7951 Sociologi. Socialvård..
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.

17 globala mål för hållbar utveckling
1 Ingen fattigdom
2 Ingen hunger
3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
6 Rent vatten och sanitet
7 Hållbar energi för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10 Minskad ojämlikhet

11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap
Mänsklig rättigheter.
Rätten att inte bli diskriminerad
Rätten till liv - dödsstraffet
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Yttrandefrihet
Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck
Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter
Barnets rättigheter
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Rätten till hälsa
Rätten till arbete
Rätten till utbildning
Tanke- och religionsfrihet
Förenings- och församlingsfrihet
Privat- och familjelivet
Urfolkens rättigheter
Rättigheter för nationella minoriteter
Förbud mot slaveri och slavhandel
Förbud mot tortyr
Flyktingars rättigheter
Migranters rättigheter

* Sjuk- och hälsovård o d.

	


	

Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
Ministerns versamheter gäller
SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW 796/799 Sport, idrott o d. del
Se det som nämnts ovan om människornas verksamheter som fysisk
kropp

* Hushållet. Mat, boende, konsumtion, 	

 	

hushållsekonomi o d

	


	

	


Politik för en socialförsäkringsminister med ansvar för 	

hushållsverksamheter.
Ministerområdet gäller
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.
Vedeldning, vattenkraft, kärnkaft, solkraft, vindkraft, vågkraft, kolkraft, oljekraft, gaskraft.
SW . 645 Användning av inventarier o d.
SW . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) m m
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
SW . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.
	


* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst

	

Politik för en barn- och äldreminister m m med välfärd och
	

socialtjänst o d
Ministerområdet gäller
SW . 7951 Sociologi. Socialvård..

	


* Utbildning. Forskning.

	

Politik för utbildningsministrar.
Verksamheterna gäller alla verksamheter, men en utgångspunkt
för undervisnings- och forskningsverksamheterna finns i
SW . 7957 Undervisning o d.
Där finns förskolor, grundskolor, gymnasier, högskolor, universitet, forskning och inspektioner och forskningar om dem.
Undervisningsministrarna har inget om områdena 104-108, som
kommenteras under kulturministern.
I undervisningsministerns versamhet ingår område 4 som dock
inte finns mycket av
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

5 Naturforsknings- och 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. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi.

SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) delar kan ingå i
näringsverksamhet

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
620 	

 Allmänt.
621 	

 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 	

	

elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 	

Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om 	

	

	

värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 	

Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213	

El- och telekonstruktion o d, elektronik.
6214 	

Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od.
6215 	

Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 	

Maskiner o d för lagring o transport av gaser o 	

	

	

vätskor.
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 	

	

verktygsmaskiner.
6217 	

Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, 	

	

dragning, värmebehandling, ytbehandling, 	

 	

	

	

sammanfogning, lödning, limning. 6218 	

	

	

	

Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, 	

	

	

transportdon, fästelement, smörjning.
6219 	

Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 	

 Gruvkonstruktioner o d.
623 	

 Militärkonstruktioner .
624 	

 Konstruktion av byggnader o d.
625 	

 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, 	

 	

	

gator, vägar o d.
626 	

 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för 	

 	

	

jordbruk, fiske.
627 	

 Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, 	

 	

	

dammar.
628 	

 Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
629 	

 Transportmedelskonstruktion o d.

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.
För de svenska barnen är det viktigt att de får kunskaper för de
fyra roller de har , A1, A2, B1 och B2.
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: 	

 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	

innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: 	

 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	

indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	

av de fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: 	

 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: 	

att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	

till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
	

uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.
Utbildningen i samhällskunskap bör utgå från systemet för mänskliga
verksamheter, som är en fullständig samhällsbeskrivning.

Förbättringar av undervisingen i de två ämnena är av stor betydelse för
kultur och demokrati. Demokrati- och kulturministern har anledning
att övertyga utbildningsministrarna om vikten av förbättringar.
Det är särskilt viktigt för invandrare att de får en bra samhällsbeskrivning som utgår från svenska förhållanden och också innehåller
beskrivningar om samhällen utanför Sverige, så att invandrarna får
kunskaper som passar till deras speciella förutsättningar.
Slutsats:
Grundskolor och gymnasier måste ge barnen kunskaper om sig själva
och sina beteenden och världens problem så att de kan leva väl ihop
med andra och med demokratin kan förbättra levnadsförhållandena för
sig själva och alla andra.
Religioner ger gammalmodiga bilder av världen och om hur man bör
bete sig, som inte fungerar idag. Religionsämnet bör utvidgas till att
omfatta levnadskunskap om hur man kan utveckla sig själv och om hur
man bör samverka med andra.
Ämnet om samhällskunskap måste göras mer fullständigt i både
grundskolor och gymnasieskolor. Kunskaper i hemkunskap bör
förbättras i grundskolorna och förmedlas också i gymnasierna.
Det här gäller de svenska barnen och också de nyanlända, invandrarna, för vilket det är särskilt viktigt att läroplanerna ger en bra
modern utbildning i de nämnda ämnena, som passar till deras speciella
förutsättningar.
Utbildningen ska direkt hjälpa de enskilda individerna och hjälpa dem
att på politisk väg förbättra välfärden för alla.

Om religionsämnet ombildas till ett ämne med filosofi och psykologi
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:
Religion och levnadskunskap. (Barnen lär också föräldrarna)
1. Religionskunskap.
2. Filosofihistoria.
3. Idé-och lärdomshistoria.
4. Vetenskapshistoria
5. Utbildnings- och skolhistoria.
6. Skolverkets läroplan för grundskolan.
7. Arkiv-och bibliotekskunskap.
8. Individernas kunskaper och erfarenheter.
9. Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, med
samhällsbeskrivning, sambandsforskning och demokratins krav.
10. Estetik och värderingar.
11. Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12. Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13. Socialpsykologi.
14. Sociologi och informationskunskap.
15. Logik och vetenskapsteori.
16. Etik och moral.
17. Konsten att inte ha tråkigt. (Tillägg 18 feb 2014)
Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för högre.

Alla människor kan ha verksamheter mer eller mindre inom alla
områden, som yrkesverksamhet eller som fritidsverksamhet.
Människornas verksamheter som psykologiska varelser finns i
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.
Religiösa verkamheter finns i
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.
De kan se som specialdelar av område 14
Individernas inre verkligheter, dvs deras kunskaper, erfarenheter,
framtidsvisioner känslor, värderingar, uppfattning om samband,
psykiska mekanismer, logik och moral avgör hur de handlar i yrket
och på fritiden.
Det är viktigt att människorna är lämpligt utrustade i sina inre
verkligheter. Man måste utbilda om detta och börja redan i de första
skolorna,

	


* Information, konst, kultur o d.

	

Politik för en kultursminister. Med demokrati.
Kulturministerns verksamheter gäller alla verksamheter,
isynnerhet områdena 1, 2 ,7, 8 och 9.
SW . 654 Telekommunikationsverksamheter. kulturdelen ingår
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

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
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

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.

I område 7 tar andra ministrar över delar av regeringens
övervakning och reglering:
Miljöministern:
SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Socialtjänstministern:
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
Polisministern/inrikesministern: delar av
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
Migrationsminister: delar av:
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Hälso- och sjukvårdsministern : delar av
SW 796/799 Sport, idrott o d.
Undervisning och forskning gällande områdena 1, 2, 7, 8 och 9
kan ingå i SW . 7957 Undervisning o d.
I område 10 ingår områdena 101, 102 och103 vanligen i biblioteksverksamheter som ligger under kulturministern.
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.

I områdena 104-108 finns inga etablerade företrädare. Det skulle
kunna vara universitetskansleämbetet som ska hålla i högskolor och
universitet och borde veta i dessa områden, men där har man ingen
ordning på vad de bör göra. Högskolor och universitet är ordnade efter
förhållanden på 1800-talet och ger inga samlade bilder av verksamheterna 104-108. Område 109 finns som ämne på universiteten. I område
105 om forskning finns forskning.se som ger något om vad som bör
finnas där. De statliga forskningsorganen tycks inte ha kläm på helheten i forskningen.
	


* Jobb.

	

Politik för en arbetsmarknads- och etableringsminister.
Ministerns verksamheter gäller
SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
Delvis:
SW . 7957 Undervisning o d
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
	


* Näringar.

	

Politik för en näringsminister.
Ministerns verksamheter gäller
SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
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.
SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) delar kan ingå
SW . 654 Telekommunikationsverksamheter. nåringslivsdelen ingår.
Konstruktion av IT produkter ingår i 62, produktion ingår i 68.
SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen
663 Drycker, njutningsmedel
664 Livsmedel
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong
667 Färger
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn
674 Trävaror
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror
677 Garn, tråd, textilier
678 Plast- och gummivaror
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror
68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik
682 Maskiner
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el
684 Möbler o d
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d
689 Transportmedel
SW 66/68 Tillverkning av varor.

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
690 Allmänt.
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner. 	

 	

	

Isoleringsarbeten.
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
Libris/SAB:
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik
Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba Projektering, produktion
Ppbb Byggnadsdelar
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad

Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda 	

Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb 	

Renhållning och avfallshantering
Ppdd 	

Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
	


* Handel.

	

Politik för en handelsminister.
Ministerns verksamheter gäller
SW . 653 Handelsverksamheter.
SW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Delvis SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Qi 	

 Handel
Qi(x)	

Allmänt: lexikon och uppslagsverk
Qi:k 	

Handelns historia
Qi:oe	

Handelslagstiftning
Qi- 	

 Särskilda länder och områden
Qia 	

 Handelsteknik
Qik 	

 Varukännedom
Qil 	

 Handelskalendrar och -lexikon
Qim 	

Handel med speciella varor
Qis 	

 Marknader och varumässor
Qiv 	

 Handelskammare, handelsrepresentation

	


* Migration.

	

Politik för en migrationsminister.
Ministerns verksamheter gäller
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
	


* Polisen. Brott. Kriminalvård.

	

Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Ministerns verksamheter gäller
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. Delar om
brott, polis od
	


	


* Politik för statens finanser och statens stöd till
regioner och kommuner o d.

	

Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.
Ministrarnas verksamheter gäller
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning

Från Start 1 jan 2017

Hattar och mössor

Riksdagens historia

Riksdagen fick en större dominans under frihetstiden på
1700-talet. Då koncentrerades i stort sett all makt till de
fyra stånden.

Hur länge har det funnits en riksdag i Sverige? Svaret är inte helt
enkelt. Det beror på vad man räknar som en riksdag. Först efter valet
1921 blev riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela
folket.
Redan år 1435 kallade man till ett möte i Arboga för att
diskutera och besluta om viktiga frågor för landet. Arboga
möte har därför ibland kallats Sveriges första riksdag.

Ett partisystem började växa fram. Två partier, hattar och
mössor, dök upp på den politiska arenan. Dessutom utvecklades en form av parlamentarism som hade likheter
med den parlamentarism vi har i dag. Många traditioner i
dagens riksdagsarbete har rötter i den här tiden och då
särskilt inom utskotten.

Men först vid Gustav Vasas två riksmöten i Västerås 1527
och 1544 kan man tala om en riksdag som representerade
de fyra stånden – adel, präster, borgare och bönder. Själva
termen riksdag började användas under 1540-talet

Riksdagens ställning kom att försvagas genom ekonomiska kriser, motsättningar mellan ständerna och korruption.
När Gustav III genomförde sin oblodiga statskupp 1772
gled undan för undan mer makt över i kungens händer.
Riksdagen förlorade makt och inflytande.

Här kan du läsa mer om några viktiga punkter i riksdagens
historia.

Ny grundlag reglerade makten

Utskotten tar form
På 1600-talet skapades tydligare regler för riksdagen.
Systemet med utskott växte fram.
Regler togs fram om vilka som skulle kallas till riksdagen
och vid vilka tillfällen som riksdagen skulle kallas in.
Under det karolinska enväldet i slutet på 1600-talet fick
kung Karl XI alltmer makt. Riksdagens ställning försvagades, och riksdagen blev i praktiken ett lydigt redskap i
kungens händer.

År 1809 fick Sverige en ny grundlag. Den reglerade hur
makten skulle delas mellan riksdagen och kungen.
I den nya grundlagen fick domstolarna och myndigheterna
en självständig ställning. Dessutom inrättade Sverige som
första land i världen 1809 en Justiteombudsman, JO. Till
JO kunde medborgarna vända sig med klagomål på myndigheterna.
En av de nya grundlagarna 1809 var regeringsformen.
Principen om maktdelning fick stort inflytande på regeringsformen. Det innebar att man alltmer skilde mellan

den lagstiftande, dömande och verkställande makten i
samhället.
1809 års regeringsform, låt vara med stora förändringar,
kom att gälla till och med 1974. Den lag som reglerar
riksdagsarbetet, riksdagsordningen, kom till 1810.
Tvåkammarsystemet
Under åren 1809–1974 gjordes viktiga förändringar i
författningen för att även de framväxande nya samhällsklasserna skulle bli representerade.
År 1865 avskaffades ståndsriksdagen och ersattes med ett
tvåkammarsystem. Första kammaren valdes indirekt
genom landstingen och de största städernas kommunala
församlingar. Den ansågs representera "bildningen och
förmögenheten". Endast män var valbara och det fanns
ålders-, inkomst- och förmögenhetsvillkor. Vid val till
andra kammaren var rösträtten begränsad till män och för
att få rösta krävdes att man hade en fast egendom eller
betalade skatt på en årlig beskattningsbar inkomst.
Vid kommunala val hade en del kvinnor rösträtt enligt
1862 års kommunallagar: de som var myndiga, ogifta och
hade en egen inkomst eller förmögenhet som var tillräckligt stor. Genom en rösträttsreform 1907–1909 kunde
kvinnor med rösträtt också bli invalda i kommunala
församlingar. År 1918 infördes allmän och lika rösträtt i
kommunala val.

Rösträtt till alla
Varför hade inte alla människor i Sverige rösträtt? Den
frågan debatterades livligt från 1860-talet, och kraven på
en allmän rösträtt blev alltmer högljudda. Den första
motionen från en ledamot om lika politiska rättigheter för
kvinnor och män lämnades in i riksdagen 1884, men
motionen avslogs. Frågan återkom gång på gång men utan
resultat.
Allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren
genomfördes 1909. Den första propositionen om rösträtt
och valbarhet för kvinnor i riksdagsval lades fram av
regeringen Staaff 1912. Propositionen röstades dock ned i
den konservativt dominerade första kammaren. Utanför
riksdagen pågick en stark opinionsbildning för den kvinnliga rösträtten, bland annat genom särskilda föreningar.
Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora
frågor.
Valet 1921
Under trycket av den våg av revolutioner som skakade
Europa vid slutet av första världskriget beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den
24 maj 1919. Reformen genomfördes efter förslag från en
koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. Efter valet 1921 tog fem kvinnor plats i riksdagen,
och inte förrän efter detta val blev riksdagen fullt ut en
demokratisk representation för hela folket.

Även efter 1921 var det möjligt att utesluta vissa grupper
från rösträtt. Ett krav som fortsatte att gälla för män var att
de skulle ha fullgjort värnplikten. Detta krav avskaffades
1922 genom ett riksdagsbeslut. Intagna på häkten och anstalter fick inte rösträtt förrän 1937. De som gjort personlig konkurs eller var anvisade till ekonomiskt stöd i form
av fattighjälp fick rösträtt först 1945. Den sista inskränkningen av rösträtten försvann 1989 när riksdagen avskaffade omyndigförklaring.

Lotteririksdagen
Systemet med 350 ledamöter i kammaren, som infördes
1971, hade brister. Besvären med ett jämnt antal ledamöter visade sig ganska snart.
Vid riksdagsvalet 1973 fick de socialistiska och borgerliga
blocken 175 riksdagsplatser var. Detta resulterade i att
flera beslut i riksdagen kom till med lottens hjälp.
Den 10 januari 1975 hölls riksdagens högtidliga öppnande, som från och med detta år kallades riksmötets öppnande, i ett provisoriskt riksdagshus vid Sergels torg. 1975 års
riksmöte varade endast under vårsessionen eftersom riksdagens arbetsår ändrades från att tidigare ha omfattat en
vår- och en höstsession till att omfatta en höst- och en
vårsession.

Jämsides med den allmänna rösträtten utvecklades och
accepterades allmänt det parlamentariska styrelseskicket,
som innebär att regeringen är beroende av riksdagens stöd
för att kunna styra landet.
Enkammarsystemet
År 1971 övergavs tvåkammarsystemet och en kammare
med 350 ledamöter infördes.

Den 15 oktober 1975 öppnades således 1975/76 års riksmöte och från och med 1976/77 års riksmöte har kammaren 349 ledamöter.

Samtidigt gjordes utskottsorganisationen om. Systemet
med olika utskott för lagfrågor respektive budgetfrågor
övergavs och 16 utskott för olika ämnesområden, fackutskott, inrättades.

Fyraårig valperiod
1994 fattade riksdagen två viktiga beslut, dels att valperioden skulle förlängas från tre till fyra år, dels att budgetarbetet skulle bli mer effektivt.

Tre år senare, 1974, fick Sverige en ny författning. Parlamentarismens principer skrevs in i författningen och talmannen fick en central roll när en ny regering ska bildas.

Det senare innebär att budgetåret numera följer
kalenderåret och att budgetpropositionen läggs fram av
regeringen och behandlas av riksdagen under hösten.
	


Texten granskades: 16 december 2016

Inkomstskatterna
Sverige var under 1800-talet ett utpräglat klassamhälle. Sverige styrdes av kungen med hjälp av de fyra stånden i riksdagen, adel, präster,
borgare och bönder. Någon plats för arbetare fanns inte.
Ståndsriksdagen avskaffades 1865 och ersattes med ett tvåkammarsystem. Arbetare med inkomst eller förmögenhet som var tillräckligt stor
fick rösta, men det var till föga hjälp.
Socialdemokratiska partiet bildades 1889 och hade som första mål
åttatimmarsdag och rösträtt för alla. Åttatimmarsdagen blev lag i slutet
på 1910-talet. Rösträtten ökade steg för steg, först för män och sist för
kvinnor som med full rätt kunde rösta första gången 1924. Det året fick
de också komma in i läroverk, tidigare hade det inte varit möjligt.
Kommuner hade möjlighet att i stället ordna kommunala flickskolor
för realskolenivån.
Parlamentarismens principer att riksdagen skulle ha det översta ansvaret för styrningen av Sverige och inte kungen genomfördes informellt
på 1910-talet men blev inte lag förrän 1974 då talmannen fick en central roll när en ny regering ska bildas.
På 1920-talet hämtades statsministern ibland från de borgerliga partierna, ibland från socialdemokraterna , men 1932 hade socialdemokraterna blivit så starka att de kunde inneha statsministerposten i 44 år
till 1976.
Före andra värdskriget rådde en tradition att kvinnornas främsta uppgift var att bli gifta och försörjda av en man. De blev då “hemmafruar” med uppgift att sköta hushåll och barn, med hjälp av pigor om
mannen hade hög inkomst.

Att föda barn utan att vara gift ansågs som skamligt. De som råkade ut
för det försökte se till att de kunde föda i hemlighet någonstans. Tidningen Husmodern innehöll massor av annonser om det.
När de fått barnet gällde det att skaffa inkomster till försörjning eller
adoptera bort. Det var ont om yrken för kvinnor: sjuksköterskor,
sjukvårdsbiträden, barnmorskor. lärarinna på småskolor, hushållsarbete, butiksbiträde, serveringspersonal, enklare kontorsarbtete, skrivmaskinsarbete o d, hantverk i kvinnovänligt arbete, sömmerska, textilarbetare, man kunde inte bli polis, militär eller präst. Blev man gift med
en general eller prost blev man generalska eller prostinna.
Under kriget fick kvinnor överta mäns arbete när de var inkallade. I
början av 1900-talet var jordbruket den största branschen. med teknikens utveckling miskade behovet av arbetskraft i jordbruket, städerna
växte. Kvinnorna blev mer och mer självständiga.
Efter kriget beskattades makar gemensamt enligt regler om sambeskattning. Det ogillades mer och mer och det kom krav om särbeskattning. Allmänna skatteberedningen gjorde en stor utredning om det
men kom inte med förslag om hur det skulle gå till. Ett par andra
statliga utredningar gav heller inte förslag och finansminister Gunnar
Sträng åtog sig att lösa problemet. Han kom med 1970 års skattereform. Förslaget minskade antalet statliga skatteskikt och marginalskatterna för de högsta inkomster sänktes. “Dynamiska effekter” skulle
göra att statens skatteinkomster inte skulle bli för låga.
Skatteomläggningen borde i möjligaste mån ske så att skatten blev
efter förmåga. Ett problem var att förvärvarbetande make med
hemmafru utan inkomst skulle få samma skatt som förvärvsarbetande
ensamstående. Det löstes med ett hemmamakeavdrag. Avdraget var

inte idexreglerat och realvärdet minskade vartefter med inflationen.
När realvärdet kommit nära noll avskaffades det, men då hade de flesta
hemmafruarna försvunnit.
Ett annat problem var att de lägsta rimliga levnadskostnaderna för
förvärvsarbetande makar då som nu inte var dubbelt så stora som för
förvärvsarbetande ensamstående utan bara cirka 150%. Det hade gått
att lösa med olika storlekar på gundavdrag för makar och ensamma,
men det accepterades inte. Grundavdraget blev lika stort per person,
men det sattes relativt lågt. Det medförde att de med de lägsta lönerna
fick orimligt höga skatter, något som partierna inte kompenserat tillräckligt för.
Ett annat problem var att kapitalinkmomstskatten inte blev väl ordnad.
Kvar blev att skuldräntor fick avdrag med den marginaleffekt som blev
för arbetsinkomsterna och således större ju större inkomsterna var, vilket inte var bra. Det förbättrades något av statsminister Torbjörn
Fälldin (C) i förslag 1982, som genomfördes av socialdemokraterna
eftersom Fälldin förlorade valet 1982
I skattereformen 1990 fick kapitalinkomstskatten nuvarande form med
statlig skatt 30% oavsett inkomstens storlek. Den sattes till 30% för att
ungefär motsvara kommunalskatterna som ligger ungefär där.
De flesta betalar ingen statlig inkomstskatt, bara kommunal inkomstskatt. Kapitalinkomstskatten på 30 % är för de flesta ungefär som
kommunalskatten.
Progessiviteten i inkomstskattesystemet ombesörjs av den staliga inkomstskatten som 2017 börjar vid inkomst cirka 38000 kr per månad.

I sista minuten 1990 gjordes i skattereformen på förslag av LO en
ändring av reglerna för kommunalskatten. För att lindra skatten för de
lägsta inkomsterna bestämes att grundavdraget vid låga inkomster
skulle ökas ett antal procent upp till inkomt litet över 100 000 kr per
år, istället skulle sedan grundavdaget minska en viss procent vid inkomst däröver.
Inkomtsskattesystemet består enligt detta av en kommunalskatt som
med nyss nämnda undantag är lika med den skatt kommunerna bestämmer samt en statlig skatt vid inkomst över en viss nivå som
rksdagen avgör. Till det en kapitalinkomstskatt på 30% oavsett arbetsinkomstens storlek. Man bör observera, att skuldräntor (negativ kapitalinkomst) bör medge avdrag 30%.
Kvar står sedan att de med de lägta inkomsterna får orimligt höga
skatter på grund av att grundavdraget inte når upp till lägsta
rimliga levnadskostnader.

Från konsumentverkets hemsida, “Koll på penarna”

Konsumentverkets beräkningar 2017
Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är rimliga
kostnader för hushåll av olika storlek. Siffrorna kan vara en utgångspunkt när du vill gå igenom din ekonomi. Du kan också
jämföra våra beräkningar med dina egna.
Konsumentverkets beräkningar baseras på ett basbehov av varor och
tjänster och visar exempel på kostnader för detta. I beräkningarna
förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar
som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel, särskild kost
eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet och inte har
några utgifter för trädgård eller reparationer.
Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna.
Kostnader som inte ingår är till exempel boende, resor, hälso-och
sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, måltider på
restaurang, tobak och spel.
Läs mer
Vill du läsa mer om Konsumentverkets beräkningar kan du gå in på
www.konsumentverket.se
Använd beräkningarna
Skriv in ditt hushålls kostnader i tabellen eller använd Konsumentverkets siffror om du är osäker på hur mycket du gör av med. Flytta sedan
över dina kostnader till budgeten på sidan 3.
Beloppen i tabellerna har avrundats till jämna tiotal kronor.

Detta innehåller kostnadsposterna
All mat lagas hemma: Barn och vuxna äter alla måltider hemma,
baserat på Konsumentverkets matsedel som finns på Konsumentverkets webbplats. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som
täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp.
Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.
All mat utom lunch vardagar lagas hemma: Matkostnad där lunch
fem dagar per vecka är borträknad, du får själv lägga till kostnad för
lunch på restaurang. Barnen äter i skolan.
Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra
fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen. Du måste själv
lägga till den kostnad du har för detta.
Kläder och skor: Ett basbehov av kläder och skor som används till
vardags, på fritiden och vid festligare tillfällen. Här ingår även
tillbehör som väska, klocka och paraply.
Fritid och lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor,
cykel, föreningsavgift med mera.
Mobiltelefon: Kostnad för en smarttelefon med kontantkort.
Personlig hygien: Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor,
hårklippning med mera samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök
(undersökning) för vuxna.
Barn-/ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk-och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar, som även omfattas under fritid.

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt-och rengöringsmedel, toalett-och hushållspapper med mera.
Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator med mera. Vitvaror som
disk-och tvättmaskin ingår inte.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning
med mera.
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort.
Storstad: över 200 000 invånare.
Mellanstor stad: 50 000–200 000 invånare.
Mindre tätort: under 50 000 invånare.
	

	

	

	

Förbrukningsvaror! !
Hemutrustning! !
!
Medier! !
!
!
Hemförsäkring
storstad! !
!
!
mellanstor stad!!
!
mindre tätort! !
!
Summa gemensamma
kostnader
storstad! !
!
!
mellanstor stad!!
!
mindre tätort! !
!

1 person 2 personer
130!!
160!!
500!!
610!
1040!!
1090
150!!
90!!
90!!

170
100!!
90

1820!!
1760!!
1760!!

2030!!
1960
1950

!

2017

1 Gäller för barn från 10 år. 2 För 18- och 19-åringar ska
kostnaden minskas med 68 kr/månad på grund av fri tandvård.

Individuella kostnader per månad

Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2017

	

	

	

	

Alla måltider i hemmet!
Alla måltider i hemmet
utom lunch ! !
!

18-30år	

2240! !

31-60år	

2110! !

61-74år	

1890! !

75-år	

 	

1780

1730! !

16300!!

1460! !

13600

!
!
!
Personlig hygien!
inkl. tandvård
Kläder och skor !
Fritid och lek!
Mobiltelefon !

!
!

18-25år!
480*! !

26-49år!
490! !

50-64år!
480! !

65-år!
480

!
!
!

710! !
690! !
400! !

690! !
670! !
300! !

680! !
660! !
280! !

680
560
180

2290! !

2150! !

2100! !

1900

Summa kostnader,
exklusive livsmedel!

* För 18- och 19-åringar minskas summan med cirka 68 kr/månad p.g.a. fri
tandvård.

Hemförsäkring i storstad.
Konsumentverkets beräkningar baseras på ett basbehov av varor och
tjänster och visar exempel på kostnader för detta. I beräkningarna
förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar
som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel, särskild kost
eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet och inte har
några utgifter för trädgård eller reparationer.
Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna.
Kostnader som inte ingår är till exempel boende, resor, hälso-och
sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, måltider på
restaurang, tobak och spel.
Inga kostnader för semester ingår.
Mat:
All mat lagas hemma: Barn och vuxna äter alla måltider hemma,
baserat på Konsumentverkets matsedel som finns på Konsumentverkets webbplats. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som
täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp.
Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.
Inklusive matlåda till jobbet.
Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra
fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen.
	

	

	

	

Alla måltider i hemmet!

18-30år	

2240! !

31-60år	

2110! !

61-74år	

1890! !

75-år	

 	

1780

18-65år:
13x2240+30x2110+4x1890 = 29120+63300+7560=99980=48x2083
66-80 år:
66-74år:9x1890+6x1780=17010+10680=27690=15x1846.

Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm,
blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök
(undersökning) för vuxna.
18-25 år 490 kr per mån. 26-49år 490kr.
50-64år 480kr. 65-år 480kr.
18-65år:
8x490+ 24x490+16x480=3920+11760+7680=23360=48x487=490
66-80år: 480 kr per månad.
Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används
till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även
tillbehör som väska, klocka och paraply.
18-65 år:690 kr per mån, 66-80 år 680 kr.
Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel,
föreningsavgift m.m.
18-65 år: 670 kr per mån. 66-80 år 560 kr/mån.
Mobiltelefon: Kostnad för en smarttelefon med kontantkort. Säg
18-65 år 290 kr per månad,
66-80 år 180 kr per månad

Gemensamma kostnader per månad:
Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och
hushållspapper m.m. 1 person 130 kr per mån. 2 pers 160 kr.
Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Vitvaror som diskoch tvättmaskin ingår inte.. 1 pers 500 kr per mån, 2 pers 610 kr.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning
m.m. 1 pers 1040 kr per mån, 2 pers 1090 kr.
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad:
50 000– 200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare.
I person storstad 150 kr per mån. 2 pers 170 kr. (Mellanstad
90/100. Mindre tätort 90/90.)
El. 2010 angavs: Den här posten är en uppskattad genomsnittlig
förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad,
2 personer 240 kWh.
Fortum - ELLEVIO 2016 El i Stockholm, treårskontrakt: fast avgift ca
91 kr per mån. KWh-pris ca 1,36 kr. Gör:
1 person 336 kr per mån. 2 pers 418 kr.
Säg 1 person 340 kr. 2 personer 420 kr.

Övrigt:
Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa):
Konsumentverket visar kostnader för en 20- åring, som har egen
inkomst och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum
och kök:
Kollektiva lokalresor 540 kr per månad och fackavgifter (inkl a-kassa)
460 kr per månad. Summa 1000x12= 12000 per år.
I Stockholm kostar busskort 830 kr per mån (pensionär 550 kr)
Säg för åldrar 18-65 år:830+460 =1290kr per mån =15480 kr per år.
För arbetsresor får i skatten dras av delar över 10 000 kr per år, 830 kr
per månad ligger under gränsen.
Från SCB 8 mars 2017:

Ny hyresstatistik på kommun- och
stadsdelsområdesnivå
Statistiknyhet från SCB 2016-11-09 9.30
För första gången kan SCB presentera hyresstatistik på kommunnivå.
Hyror för större städer redovisas också uppdelat efter byggår och antal
rum. För Stockholm, Göteborg och Malmö presenteras dessutom hyror
på stadsdelsområdesnivå.
Den nya hyresstatistiken visar att genomsnittlig (median) månadshyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor. En tvårumslägenhet har en hyra på 5 141 kronor i genomsnitt.
En lägenhet på ett rum kostar 3 665 kronor per månad, och lägenheter
med 4 eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 7 794 kronor.

Hyrorna varierar dock betydligt mellan olika regioner. Storstäderna har
en högre hyresnivå än de mindre kommunerna. Ett hushåll i en kommun med färre än 75 000 invånare får betala drygt 1000 kronor mindre
i hyra per månad för en trea än ett hushåll i Stockholm.
Genomsnittlig (median) ny månadshyra för trerumslägenheter
2016 efter region, med felmarginal
Ny månadshyra 2016, kronor
Stor-Stockholm	

	

6 887 ±131
Stockholm	

 	

	

6 972 ±222
Stor-Göteborg	

	

	

6 301 ±183
Göteborg	

	

	

6 381 ±238
Stor-Malmö	

 	

	

6 811 ±214
Malmö	

	

	

6 984 ±284
Lund	

 	

	

	

6 686 ±319
Övriga större kommuner	

6 237 ± 63
Övriga mindre kommuner	

 5 959 ±71
Riket	

 	

	

	

6 324 ±44
*Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000
invånare.
Fastighetens byggår påverkar hyran
Hyrorna varierar betydligt mellan fastigheter byggda olika år. Billigast
är det att bo i lägenheter byggda under 1941–1960 och 1961–1980.
Här är genomsnittlig (median) hyra för en trerumslägenhet 6 167
respektive 6 127 kronor per månad.
Lägenheter i hus byggda 1981–2000 samt 1940 och tidigare har en
något högre snitthyra: 6 954 respektive 7 026 kronor per månad.
I fastigheter byggda mellan 2001 och 2010 är hyran för en trea 8 600
kronor i snitt. Ännu högre är hyran i hus byggda år 2011 eller senare.

Här får man betala 9 782 kronor i snitt per månad för en
trerumslägenhet.

Utrymmesstandard :

Lägsta hyresökningen på nio år
Hyrorna ökade med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016.
Det är den lägsta hyreshöjningen sedan 2007. Under de senaste nio
åren har hyreshöjningen varierat från 0,7 procent (i år) till 3,3 procent
mellan år 2008 och 2009. Sedan 2012 har hyreshöjningarna blivit lägre
varje år.

Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk
årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002:

Hyresförändring under de senaste nio åren, hela riket
År 	

 	

Hyresförändring, procent
2015/2016	

 0,7*
2014/2015	

 1,3
2013/2014	

 1,7
2012/2013	

 2,2
2011/2012	

 2,8
2010/2011	

 2,4
2009/2010	

 1,6
2008/2009	

 3,3
2007/2008	

 2,7
*Värdet visar medianökningen. Medelökningen är 0,8 %.
Om hyrorna 2016/2017 ökar 0,8 % blir hyrona 2016:
2 rok: 5141 x 1.008 = 5182 kr/mån = 62 184 kr/år,	

 säg 62 400 kr/år
= 5200 kr/mån
3 rok: 6324 x 1,008 = 6375 kr/mån = 76 495 kr/år, säg 76 800 kr/år
= 6400 kr/mån

Hushåll med en person
- 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77),
65 - år cirka 2,0 rok (2,08).
Hushåll med makar, 2 personer
- 64 år cirka 2,8 rok (2,72),
65 - år cirka 3,0 rok (2,98).
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken).
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 1,95 rok,
65- år 2,46.
Makar - 64 år 2,92 rok,
65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 4,17 rok,
65 - år 4,19.
Makar - 64 år 4,72,
65 - år 4,64 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med
2rok för ensam och
3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets grundprincip för bostadsytor innebär kök och
vardagsrum samt ett rum per person.

Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader:

Ensam 	


2 personer

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma eller matlåda

2090

4180

Individuella respektive
gemensamma kostnader:
Summa per månad 2017	

enligt månadsedovisningen.
2017 per år:	

 	

	


490	


980

690	


1380

Hygien (personlig)	


	


Kläder och skor	

Lek och fritid 	

	


	


670

1340

Mobiltelefon	

 	


	


290

580

Förbrukningsvaror	


	


130	


Hemutrustning
(inklusive dator)	


	


500	


Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	


	


Förvärvsarbetande:arbetsresor+ fackavgifter säg	


610

Summa per år 2017:
bostad + övrigt	

	

Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor.

1040 	


	


1090

	


150	


	


170

Hushålls-el	


	


340	


	


420

Summa per månad 2017	


6390

	


Summa per år 2017,
bostad + övrigt	

	


160

Hemförsäkring	

	


Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5200 	

2 personer 3rok, 12x 6400

10910

Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	

2 personer 154 % av ensam.

Ensam	

6390	


2 personer
10910

76680	


130920

62400
76800
139080	


207720

15480	


30960

154560	


238680

155000	


239000

Pensionärer 2017

Årskostnader år 2017, pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam 	

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma
Hygien (personlig)	

 	

Kläder och skor	

Lek och fritid 	

	

	

Mobiltelefon	

 	

	

Förbrukningsvaror	

 	

Hemutrustning
(inklusive dator)	

	

Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	

Hemförsäkring	

	

Hushålls-el	

 	

	

Summa per månad 2017	


2 personer

1850
480	

680	

560
180
130	


	


	


500	


610

1040 	

150	

340	

5910

3700
960
1360
1120
360
160

	

	

	

	


1090
170
420
9950

Kollektiva lokalresor säg 240 kr per månad per person, medger
6 tur- och returresor i månaden i Stockholm = 2880 kr per år.
Vårdkostnad 1100 kr per år (gräns i försäkringen)
Läkemedelskostnad 2200 kr per år (gräns i försäkringen)
Hemtjänst: Säg (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800
per år.
Summa för dessa kostnader 2880+1100+2200 = 6180 kr per person.
samt med hemjänst:
Ensam 7380 kr per år
Makar/sambor 14160 kr per år

Individuella respektive
gemensamma kostnader:
Summa per månad 2017	

enligt månadsedovisningen.
2017 per år:	

 	

	

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5200 	

2 personer 3rok, 12x 6400
Summa per år 2017,
bostad + övrigt	

	


Ensam.	

5910	


2 personer
99500

67440	


115320

62400
76800
129840	


192120

7380	


14160

Summa per år 2017:
bostad + övrigt	

	


137220	


206280

Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


137000	


206000

Lokalresor m m säg	

Vård, läkemedel
Hemtjänst.

2 personer 150 % av ensam.

Från konsumentverkets Koll på pengarna 8 mars 2017

Ekonomi för unga

Redan som ung behöver du lära dig att ha koll på din ekonomi.
Kläder, fika, resor, mobiltelefon och körkort är några exempel på
saker som kostar pengar.
Dina föräldrar måste betala för ditt uppehälle tills du fyller 18 år, eller
tills du är 21 år om du fortfarande går i gymnasiet. I ditt uppehälle ingår bland annat mat, bostad och kläder. Men tjänar du egna pengar är
det bra om du betalar en del för att bo hemma. I tabellen på nästa sida
kan du se vad som är rimligt att betala.
Dina egna pengar
Från att du fyllt 16 år får du bestämma över de pengar du själv tjänat.
Om du vill ingå ett avtal innan du fyllt 18 år måste dina föräldrar godkänna det. Annars är avtalet ogiltigt och dina föräldrar kan kräva att
köpet ska gå tillbaka.
För att få egna pengar när du går i skolan kan du prata med dina föräldrar om att låta dig få en del av studiebidraget. Har du möjlighet kan
du ta ett extrajobb under kvällar och helger för att tjäna egna pengar.
Under sommaren brukar det även finnas en hel del sommarjobb som
ger dig möjlighet att tjäna egna pengar.
Koll på din ekonomi
Ett bra sätt att få koll på sina pengar är att göra en budget. Då ser du
dina inkomster och utgifter. På sidan 3 kan du läsa om hur du gör en
budget. Att till exempel ta en fika på stan en gång i veckan blir cirka
2 600 kr på ett år! Fler exempel kan du hitta på sidan 8.

Flytta hemifrån

När du flyttar hemifrån får du eget ansvar för både din ekonomi och
ditt boende. Du måste betala för sådant som du inte behövde betala för

hemma och ha koll på vad som ska göras och när det ska göras. En
förutsättning för att klara av att sköta ett hushåll är att ha koll på både
inkomster och utgifter.
Alla kostnader blir plötsligt dina
När du bor hemma hos föräldrarna finns till exempel köksgrejer, el,
möbler och dammsugare redan på plats. I ett eget boende är det du
som måste se till att allt finns – och du måste betala för det.
Det är bra att skaffa en hemförsäkring när du flyttar hemifrån, det
kostar runt 100 kronor i månaden. Om något försvinner eller går
sönder så kan du få ersättning och slipper betala allt själv.
Räcker pengarna?
Förutom hyra och andra kostnader för din bostad ska pengarna räcka
till annat. Räkna ut hur mycket pengar du har över efter att hyran är
betald. Pengarna ska räcka till mat, el, hemförsäkring, mobiltelefon
och nöjen. Se över din ekonomi - kanske finns det möjlighet att spara
lite varje månad?
Om du inte har råd att betala en räkning så är det viktigt att du genast
kontaktar den du fått räkningen av. En obetald räkning på 600 kronor
kan snabbt komma upp i över 2 000 kronor om du inte gör något åt
det. På sidorna 4-5 kan du läsa mer om vad du kan göra när pengarna
inte räcker och se ett exempel på vad som händer med en obetald räkning.
Tänka ekonomiskt
Det finns flera saker du kan göra för att minska på dina utgifter. Istället
för att bo själv kan du dela boende med någon. Då är ni flera som delar
på de gemensamma kostnaderna. Du kanske inte heller kan inreda hela
din lägenhet på en gång, det kan vara bra att vänta lite och känna efter
vad du egentligen behöver. Ett annat sätt att spara pengar kan vara att
till exempel köpa begagnade möbler och begagnat porslin. Exempel:

Exempel:Vad det kan kosta för en 20-åring med egen inkomst att
bo hos föräldrar eller ha eget boende
Utgifter per månad	

 	

	

Bo hos föräldrar Eget boende
All mat lagas hemma utom lunch vardagar	

 1 730	

 	

1 730
Förbrukningsvaror	

 	

	

	

70* 	

 	

130
Hemutrustning	

	

	

	

260* 	

 	

700
Medier	

	

	

	

	

	

260* 	

 	

840
Hyra	

 	

	

	

	

	

1 890* 	

5 120
Hemförsäkring	

	

	

	

30* 	

 	

100
Summa hushållsutgifter	

 	

	

4 240	

 	

8 620
Övriga utgifter
Personlig hygien	

	

	

	

490	

 	

490
Kläder och skor	

	

	

	

710	

 	

710
Fritid	

 	

	

	

	

	

690	

 	

690
Mobil	

 	

	

	

	

	

400	

 	

400
Äta lunch ute (20 ggr/månad)	

	

1 760	

 	

1 760
Resor med lokaltrafik	

	

	

	

540	

 	

540
Medlemskap i fack och a-kassa	

	

460	

 	

460
Summa övriga utgifter	

	

	

5 050	

 	

5 050
Total summa utgifter	

	

	

9 290	

 	

13 670
* En fjärdedel av hushållets kostnader eftersom beräkningen utgår
ifrån ett hushåll med fyra personer.

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år
6001 622 7464
7001 844 10128
8001 1066 12792
9001 1288 15456
10001 1510 18120
11001 1743 20916
12001 2038 24456
13001 2334 27888
14001 2630 31560
15001 2926 35112
16001 3222 38664
17001 3518 42216
18001 3814 45768
19001 4110 49320
20001 4435 53220
21001 4731 56772
22001 5027 60324
23001 5323 63876
24001 5619 67428
25001 5915 70980
26001 6211 74532
27001 6507 78084
29001 7096 85152
30001 7394 88728
35001 9044 108528
40001 11199 134388
45001 13849 166188
50001 16499 197988
55001 19333 231996
60001 22383 268596

	

	

	

Inkomstskatt
Efter skatt Över- 	

i % av inkomst
/mån /år
skott/år 	

5379 64548
6157 73884
6435 83220
7713 92556
8491 101892
9258 111096
9963 119556
10667 128004
11371 136452
12075 144900
12779 153348
13483 161796
14187 170244
14891 178692
15566 186792
16270 195240
16974 203688
17678 213136
18382 220584
19086 229032
19790 237480
20477 245928
21905 262860
22607 271284
25957 311484
28802 345624
31152 373824
33502 402024
35668 428016
37618 451416

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996	

-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244	

23692	

31792
40240	

48688	

57136	

65584	

74032	

82480	

90928	

107860	

116284	

156484	

190624	

218824	

247024
273016	

296416

10,4
12,1
13,3
14,3
15,1
15,8
17,0
18,0
18,8
19.5
20,1
20.7
21,2
21,6
22,2
22.5
22,8
23,1
23,4
23,7
23,9
24,1
24,5
24.6
25,8
28,0
30.8
33,0
35,2
37,3

2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor= 61 200kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika Årsinkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- 	

 	

inkomst
per person
lön /mån /år /mån /år skott/år 	

Överskott/år

Bostadshyran antages vara 4300 kr per mån = 51 600 kr per år för
ensam och 5200 kr per mån för makar/sambor= 62 400kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 124 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 186 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika inkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- 	

Överskott 	

lön /mån /år /mån /år skott/år 	

/år 	

 	

	


6001 1364 16368 4637 55644 -64356 	

7001 1628 19536 5373 64476 -55524 	

8001 1892 22704 6109 73308 -46692 	

9001 2161 25932 6840 82080 -37920 	

10001 2491 29892 7510 90120 -29880 	

11001 2849 34188 8152 97824 -22176 	

12001 3212 38544 8789 104468 -14532 	

13001 3575 42900 9426 113112 - 6888 	

14001 3938 47256 10063 120756
756 kris-	

15001 4301 51612 10700 128400 8400 gräns 	

16001 4664 55968 11337 136044 16044 	

17001 5027 60324 11974 143688 23688 	

18001 5390 64680 12611 151332 31332 	

19001 5753 69036 13248 158976 38976 	

20001 6151 73812 13850 166200 46200 	

21001 6514 78168 14487 173844 53844 	

22001 6877 82524 15124 181488 61488 	

23001 7240 86880 15761 189132 69132 	

24001 7603 91236 16398 196776 76776 	

25001 7966 95592 17035 204420 84420 	

26001 8324 99888 17677 212124 92124 	

27001 8799 105588 18202 218424 98424 	

29001 9859 118308 19142 229704 109704 	

30001 10389 124668 19612 253344 115344 	

35001 13039 156468 21962 263544 143544 	

40001 15731 188772 24270 291240 171240 	

45001 18631 223572 26370 316440 196440 	

50001 21531 258372 28470 341640 221640 	

55001 24431 293172 30570 366840 246840 	

60001 27331 327972 32670 392040 272040 	


-68712 (55644x 2-180000)
-51048	

 	

84 000 	

-33384 	

 	

96 000
-15840 	

 	

108 000
240 kris-	

120 000
15648 gräns 	

 132 000	

20936 	

 	

144 000
46224 	

 	

156 000
61512 	

 	

168 000
76800 	

 	

180 000
92088 	

	

192 000
107376 	

	

204 000
122554 	

	

216 000
137952 	

	

228 000
152400 	

	

240 000
167688 	

 	

252 000
182976 	

	

264 000
198264 	

	

276 000
213552 	

	

288 000
228840 	

	

300 000
244248 	

	

312 000
256848 	

	

324 000
279408 	

	

348 000
290688 	

	

360 000
347088 	

	

420 000
402480 	

	

480 000
452880 	

	

540 000	

503280 	

 	

600 000
553680 	

	

660 000	

604080 	

	

720 000

6001
836 10032 5165 61980 -62020 	

7001 1074 12888 5927 71124 -52876 	

8001 1338 16056 6663 79956 -44044 	

9001 1602 19224 7399 88788 -35212 	

10001 1910 22920 8091 97092 -26908 	

11001 2230 26760 8771 105252 -18748 	

12001 2551 30612 9450 113400 -10600 	

13001 2872 34464 10129 121548 - 2452 	

14001 3193 38316 10808 129696 5696 kris-	

15001 3513 42156 11488 137836 13856 gräns 	

16001 3834 46008 12167 146004 22004 	

17001 4155 49860 12846 154152 30152 	

18001 4475 53700 13526 162312 38312 	

19001 4796 57552 14205 170460 46460 	

20001 5149 61788 14852 178224 54224 	

21001 5470 65640 15531 186372 62372 	

22001 5790 69480 16211 194532 70532 	

23001 6111 73332 16890 202680 78680 	

24001 6435 77220 17569 210892 86828 	

25001 6766 81192 18235 218882 94820 	

26001 7097 85164 18904 226848 102848 	

27001 7428 89136 19573 234876 110876 	

29001 8247 98964 20754 249048 125048 	

30001 8777 105324 21224 254688 130688 	

35001 11427 156468 23574 282888 158888 	

40001 14077 168924 25924 311088 187088 	

45001 16874 202488 28127 337524 213524 	

50001 19774 237288 30227 362724 238724 	

55001 22674 272088 32327 387924 263924 	

60001 25574 306888 34427 413124 289124 	


-62040 (61980x2-186000)
- 43752	

Ensams
-26088
förbättring
-8424
på skatten	

8184 kris- 2006 - 2008
24504 gräns 	

 3428	

40800 	

	

3932
57096 	

 	

4436
73392 	

	

4940
83672 	

 	

5456
106008	

 	

5960
122304 	

	

6464
138624 	

	

6980
154920
7484
170448 	

	

8024
186744 	

 	

8528
203064 	

	

9044
219360 	

	

9548
235784 	

	

10052
251764 	

	

10400
267696 	

10724
283752 	

	

12452
312096 	

	

15344
323376 	

	

15344
379776 	

	

15344
436176 	

	

15848
489048 	

	

17084	

539448 	

 	

17084
589848 	

	

17084	

640248 	

	

17084

2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 4450 kr per mån = 53 400 kr per år för
ensam och 5420 kr per mån för makar/sambor= 65 040kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 130 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 195 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika inkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- 	

Överskott 	

lön /mån /år /mån /år skott/år 	

/år 	

 	

	


Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika inkomst
Mån Prelskatt Efter skatt Över- 	

Överskott 	

lön /mån /år /mån /år skott/år 	

/år 	

 	

	


6001
729 8748 5272 63264 -66736 	

7001
977 11724 6024 72288 -57712 	

8001 1225 14700 6776 81312 -48688 	

9001 1474 17688 7527 90324 -39676 	

10001 1745 20940 8256 99072 -30928 	

11001 2055 24660 8946 107352 -22648 	

12001 2365 28380 9636 115632 -14368 	

13001 2676 32112 10325 123900 - 6100 	

14001 2986 35832 11015 132180 2180 kris-	

15001 3297 39564 11704 140448 10448 gräns 	

16001 3607 43284 12394 148728 18728 	

17001 3918 47016 13083 156996 26996 	

18001 4228 50736 13773 165276 35276 	

19001 4539 54468 14462 173544 43544 	

20001 4881 58572 15120 181440 51440 	

21001 5191 62292 15810 189720 59720 	

22001 5502 66024 16499 197988 67988 	

23001 5812 69744 17189 206268 76268 	

24001 6123 73476 17878 214536 84536 	

25001 6437 77244 18564 222768 92768 	

26001 6768 81216 19233 230796 100796 	

27001 7100 85200 19901 238812 108812 	

29001 7761 93132 21240 254880 124880 	

30001 8091 97092 21910 262920 132920 	

35001 10444 125328 24557 294684 164684 	

40001 13094 157128 26907 322884 192884 	

45001 15759 189108 29242 350904 220904 	

50001 18659 223908 31342 376104 246104 	

55001 21559 258708 33442 401304 271304 	

60001 24459 293508 35542 426504 296504 	


-68472 (63264x2-195000)
- 50424	

Ensams
-32376
förbättring
-14352
på översk.	

3144 kris- 2006 - 2009
19704 gräns 	

 - 472	

36264	

 	

+164
52800 	

 	

788
69360 	

	

1424
85896 	

 	

2048
102456	

 	

2684
118992 	

	

3308
135552 	

	

3944
152088
4568
167880 	

	

5240
184440 	

 	

5876
200976 	

	

6500
217536 	

	

7136
234072 	

	

7760
250536 	

	

8348
266592 	

8672
282624 	

	

10388
314760 	

	

15176
330840 	

	

17576
394368 	

	

21140
450768 	

	

21644
586808 	

	

24464	

557208 	

 	

24464
557208 	

	

24464	

658008 	

	

24464

6001
687 8244 5314 63768 -70232 	

7001
918 11016 6083 72996 -61004 	

8001 1149 13788 6852 82224 -51776 	

9001 1380 16560 7621 91452 -42548 	

10001 1644 19728 8357 100284 -33716 	

11001 1943 23316 9058 108696 -25304 	

12001 2244 26928 9757 117084 -16916 	

13001 2545 30540 10456 125472 - 8528 	

14001 2846 34152 11155 133860 - 140 kris-	

15001 3147 37764 11854 142248 8248 gräns 	

16001 3448 41376 12553 150636 16636 	

17001 3749 44988 13252 159024 25024 	

18001 4050 48600 13951 167412 33412 	

19001 4351 52212 14650 175800 41800 	

20001 4682 56184 15319 183828 49828 	

21001 4983 59796 16018 192216 58216 	

22001 5284 63408 16717 200604 66604 	

23001 5585 67020 17416 208992 74992 	

24001 5886 70732 18115 217380 83380 	

25001 6201 74412 18800 225600 91600 	

26001 6532 78384 19469 233628 99628 	

27001 6863 82356 20138 241656 107656 	

29001 7524 90288 21477 257724 123724 	

30001 7854 94248 22147 265764 131764 	

35001 10134 121608 24867 298404 164404 	

40001 12784 153408 27217 326604 192604 	

45001 15434 185208 29567 354804 220804 	

50001 18323 219876 31678 380136 246136 	

55001 21223 254676 33778 405336 271336 	

60001 24123 289476 35878 430536 296536 	


-73464 (63768x2-201000)
- 55008	

Ensams
-36552
förbättring
-18096
på översk.	

-432 kris- 2006 - 2010
16392 gräns 	

 -3128	

33168	

 	

-2384
49944 	

 	

-1640
66720 	

	

-896
83496 	

 	

-152
100272	

 	

592
117048 	

	

1336
133824 	

	

2080
150600
2824
166656 	

	

3628
183434 	

 	

4372
200208 	

	

5116
216984 	

	

5860
233760 	

	

6604
250200 	

	

7180
266256 	

7504
282312
9232
314448 	

	

14020
330528 	

	

16424
395808 	

	

20860
452208 	

	

21364
508608 	

	

24364	

559272 	

 	

24496
609672 	

	

24496	

660072 	

24496

2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

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

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott 	

/mån /år
skott/år 	

/år 	

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

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

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

16 kris8404 gräns
16792
25180
33568	

41956	

49984
58372	

66760	

75148	

83536	

91840	

99892	

108004	

123964	

132004	

166840	

195040	

223240	

249364	

274564	

299764

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

Bostadshyran antages vara 4900 kr per mån = 58 800 kr per år för
ensam och 6000 kr per mån för makar/sambor= 72 000 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 142 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 216 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 660 7920
7001 891 10692
8001 1122 13464
9001 1353 16236
10001 1591 19092
11001 1891 22692
12001 2192 26304
13001 2493 29916
14001 2794 33528
15001 3095 37140
16001 3396 40752
17001 3697 44364
18001 3998 47976
19001 4299 51588
20001 4630 55560
21001 4931 59172
22001 5232 62784
23001 5533 66396
24001 5834 70008
25001 6135 73620
26001 6451 77412
27001 6782 81384
29001 7445 89340
30001 7775 93300
35001 9565 114780
40001 12215 146580
45001 14865 178380
50001 17578 210396
55001 20478 245736
60001 23378 280536

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott 	

/mån /år
skott/år 	

/år 	

5341
6110
6879
7648
8410
9110
9809
10508
11207
11906
12605
13304
14003
14702
15371
16070
16769
17468
18167
18866
19550
20219
21556
22226
25436
27786
30136
32423
34523
36623

64092
73320
82548
91776
100920
109320
117708
126096
134484
142872
151260
159648
168036
176424
184452
192840
201228
209616
218004
226392
234600
242628
258672
266712
305232
333432
361632
389076
414276
439476

-77908
-73178
-59452
-50224
-41080
-32680
-24492
-15904	

-7516 kris872 gräns
9260
17648
26036	

34424	

42452
50840	

59228	

67616	

76004	

84392	

92600	

100628	

116672	

124712	

163232	

191432	

219632	

247076	

272276	

297476

- 87816
- 69360
- 50904
- 32448
- 14160 kris2640 gräns
19416
36192
52968
69744
86520
113296
120072
136848
152904
169680
186456
217296
203232
236784
253200
269256
301344
317424
394464
45o864
507264
562152
612552
662952

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för
ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 220 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 575 6900
7001 779 9348
8001 982 11784
9001 1185 14220
10001 1388 16656
11001 1651 19812
12001 1916 22992
13001 2180 26160
14001 2445 29340
15001 2683 32196
16001 2948 35376
17001 3240 38880
18001 3504 42048
19001 3769 45228
20001 4060 48720
21001 4325 51900
22001 4590 55080
23001 4855 58260
24001 5120 61440
25001 5384 64608
26001 5655 67860
27001 5946 71352
29001 6529 78348
30001 6819 81828
35001 8269 99228
40001 10654 127848
45001 13104 157248
50001 15554 186648
55001 18244 218928
60001 20944 251328

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott
/mån /år
skott/år 	

/år
5426 65112
6222 74664
7019 84228
7816 93792
8613 103356
9350 112200
10085 121020
10821 129852
11556 138672
12318 147816
13053 156636
13761 165132
14497 173964
15232 182784
15941 191292
16676 200112
17411 208932
18146 217752
18881 226572
19617 235404
20346 244152
21055 252660
22472 269664
23182 278184
26732 320784
29347 352164
31897 382764
34447 413364
36754 441084
39057 468684

-79888
-70336
-60772
-51208
-41080
-32800
-23980
-15148	

-6328 kris2816 gräns
11636
20132
28964	

37784	

46292
55112	

63932	

72752	

81572	

90404	

99152	

107660	

124664	

133184	

175784	

207164	

237764	

268364	

296084	

323684

- 89776
- 70672
- 51544
- 32416
- 13288 kris4400 gräns
22040
39704
57344
75632
93272
110264
127928
145568
162584
180224
197864
215504
233144
250808
268304
285320
319328
336368
421568
484328
545528
606728
662168
717368

Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för
ensam och 6200 kr per mån för makar/sambor= 74 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 222 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 629 7548
7001 851 10212
8001 1073 12876
9001 1295 15540
10001 1517 18204
11001 1757 21084
12001 2052 24624
13001 2378 28536
14001 2644 31728
15001 2940 35280
16001 3236 38832
17001 3561 42732
18001 3828 45936
19001 4124 49488
20001 4449 53388
21001 4745 56940
22001 5041 60492
23001 5337 64044
24001 5633 67596
25001 5929 71148
26001 6224 74688
27001 6520 78240
29001 7112 85344
30001 7417 89004
35001 9067 108804
40001 11525 138300
45001 14175 171700
50001 16825 201900
55001 19670 236040
60001 22570 270840

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott
/mån /år
skott/år 	

/år
5372 64464
6150 73800
6928 83136
7706 92472
8484 101808
9244 110928
9949 119388
10623 127476
11357 136284
12061 144732
12765 153180
13440 161280
14173 170076
14877 178524
15552 186624
16256 195072
16960 203520
17664 211968
18368 220416
19072 228864
19777 237324
20481 245772
21889 262668
22584 271008
25934 311208
28476 341712
30826 369912
33176 398112
35331 423972
37431 449172

-80536
-71200
-61864
-52528
-43192
-34072
-25612
-17524	

-8716 kris-268 gräns
8180
16280
25076	

33524	

41624
50072	

58520	

66968	

75416	

83864	

92324	

100772	

117668	

126008	

166208	

196712	

224912	

253112
278972	

304172

- 93072
- 70672
- 55728
- 37056
- 18384 kris-144 gräns
16776
32952
50568
67464
84360
100560
118152
135048
151248
168144
185040
201936
218832
222000
218808
269544
303336
320016
400416
461424
517824
574224
625944
676344

Skattetabell:
/www.skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893fbaed/
manadslon_tabell33.pdf
Kolumnindelningen för 2016 års skattetabell
Skattetabell för beräkning av skatteavdrag för år 2016
Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt
beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst
görs skatteavdrag med 30 %. Skatteavdrag ska inte göras om den
sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än
1 000 kr under året.
Kolumnindelning
I de lägsta inkomstskikten blir skatteavdraget större om allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten. Denna avgift betalas av personer
som är födda 1938 eller senare. Skattereduktionen för arbetsinkomster
(jobbskatteavdrag) påverkar också kolumnindelningen eftersom storleken på reduktionen är beroende av om den skattskyldige är över eller
under 65 år vid inkomstårets ingång och också av hur stora inkomsterna är.
Tabellerna innehåller sex olika kolumner. Samma skatteavdrag kan
förekomma i vissa inkomstskikt i fler än en kolumn.
Kolumn 1 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som
är född 1951 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och
inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag.

2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 5300 kr per mån = 63 200 kr per år för
ensam och 6450 kr per mån för makar/sambor= 77 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 149 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 232 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år
6001 630 7560
7001 852 10224
8001 1074 12888
9001 1296 15552
10001 1518 18216
11001 1760 21120
12001 2056 24672
13001 2352 28224
14001 2647 31764
15001 2943 35316
16001 3239 38868
17001 3535 42420
18001 3831 45972
19001 4127 49524
20001 4452 53424
21001 4748 56976
22001 5044 60528
23001 5340 64080
24001 5636 67632
25001 5932 71184
26001 6228 74736
27001 6524 78288
29001 7115 85380
30001 7423 89076
35001 9073 108876
40001 11376 136512
45001 14026 168312
50001 16682 200184
55001 19581 234972
60001 22631 271572

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott
/mån /år
skott/år 	

/år
5371 64452
6148 73788
6927 83124
7705 92460
8483 101796
9241 110892
9945 119340
10649 127788
11354 136248
12058 144696
12762 153144
13466 161592
14170 170040
14874 178488
15549 186588
16253 195036
16957 203484
17661 211932
18365 220380
19069 228828
19773 237276
20477 245724
21886 262632
22578 270936
25928 311136
28825 343500
30975 371700
33319 399828
35420 425040
37370 448440

-84548
- 103096
-75212
- 84424
-65876
- 65752
-56540
- 47080
-47204
- 28408 kris-38108
-10216 gräns
-29660
6680
-21212	

23576
-12752 kris40496
-4304 gräns
57392
4144
74288
12592
91184
21040	

108080
29488	

124976
47588
141176
46036	

158072
54484	

174968
62932	

191864
71380	

208760
79828	

225656
88276	

242552
96724	

259448
113632	

293264
121936	

309872
166208	

390272
194500	

455000
222700	

511400
250828
567656
276040	

618080
299440
664880

http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf sid 34:

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

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.)

För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushållsbutdgetarna för förvärvsarbetande med inkomster mellan 6000 och
60 000 kr per månad, för ensamma och makar med líka stora inkomster.
Underskott och överskott avser det som återstår av inkomsten 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.)
Skillnader mellan 2006 och 2014 redovisas i tabellen till höger.
Den borgerliga alliansen har menat att jobbskatteavdragen mest
tillfallit låg- och medelinkomsttagare, men tabellen visar att
* underskotten har ökat för inkomster 13000 och lägre,
* att överskotten har minskat för inkomster 14000-25000 och
* att överskotten har ökat för inkomster 26000 och högre och med
cirka 23000-32000 kr per år för inkomser 35000 och högre.
Den nya regeringen vill minska jobbskatteavdragen för inkomster
50000 kr och högre och sänka inkomsgränsen för statlig skatt till
35000 kr. Det tycks finnas överskott att ta av.
Försämringarna för inkomster 25000 och lägre borde åtgärdas.

Ensam 2006	

 2014	

 Skillnad	

Mån. Över- 	

 	

lön skott/år 	

	

	

6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

-64356	

-55524	

-46692	

-37920	

-29880	

-22176	

-14532	

-6888	

756
8400	

16044 	

23688	

31332	

38976	

46200	

53844	

61488	

69132	

76776	

84420	

92124	

98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

	


	


	


-80536 	

 -16180	

 Underskottet har ökat	

-71200	

 -15676	

 Underskottet har ökat 	

 	

-61864	

 -15172	

 Underskottet har ökat 	

-52528	

 -14608	

 Underskottet har ökat 	

-43192	

 -13312	

 Underskottet har ökat 	

-34072	

 -11896	

 Underskottet har ökat 	

 	

-25612	

 -11080	

 Underskottet har ökat	

 	

-17524	

 -10636	

 Underskottet har ökat
-8716 -9472	

 Överskottet har minskat
-268 -8668 	

 Överskottet har minskat
8180	

 -7864	

 Överskottet har minskat	

	

16280	

 -7408	

 Överskottet har minskat 	

25076 -6256	

 Överskottet har minskat	

33524 -5452	

 Överskottet har minskat 	

41624 -4576	

 Överskottet har minskat 	

50072 -3772	

 Överskottet har minskat 	

58520 -2968	

 Överskottet har minskat 	

66968 -2164	

 Överskottet har minskat 	

75416 -1360	

 Överskottet har minskat 	

83864
-556 	

 Överskottet har minskat 	

92324
200	

 Överskottet har ökat	

100772
2348	

 Överskottet har ökat 	

117668 	

 7964	

 Överskottet har ökat
126008 10664	

 Överskottet har ökat 	

166208	

 22664	

 Överskottet har ökat 	

196712 25472 	

 Överskottet har ökat	

224912 28472	

 Överskottet har ökat 	

 	

253112 31472	

 Överskottet har ökat 	

278972 32132	

 Överskottet har ökat 	

 	

304172 32132 	

 Överskottet har ökat

	


	


	


	


2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Överlön skott/år

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 622 7464
7001 844 10128
8001 1066 12792
9001 1288 15456
10001 1510 18120
11001 1743 20916
12001 2038 24456
13001 2334 27888
14001 2630 31560
15001 2926 35112
16001 3222 38664
17001 3518 42216
18001 3814 45768
19001 4110 49320
20001 4435 53220
21001 4731 56772
22001 5027 60324
23001 5323 63876
24001 5619 67428
25001 5915 70980
26001 6211 74532
27001 6507 78084
29001 7096 85152
30001 7394 88728
35001 9044 108528
40001 11199 134388
45001 13849 166188
50001 16499 197988
55001 19333 231996
60001 22383 268596

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott
/mån /år
skott/år 	

/år
5379 64548
6157 73884
6435 83220
7713 92556
8491 101892
9258 111096
9963 119556
10667 128004
11371 136452
12075 144900
12779 153348
13483 161796
14187 170244
14891 178692
15566 186792
16270 195240
16974 203688
17678 213136
18382 220584
19086 229032
19790 237480
20477 245928
21905 262860
22607 271284
25957 311484
28802 345624
31152 373824
33502 402024
35668 428016
37618 451416

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996	

-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244	

23692	

31792
40240	

48688	

57136	

65584	

74032	

82480	

90928	

107860	

116284	

156484	

190624	

218824	

247024
273016	

296416

- 109904
- 91232
- 72560
- 53888
- 35216
-16808 kris112 gräns
17008
33904
50800
67696
84592
101488
118384
134584
151480
168376
187272
202168
219064
235960
252856
286720
303568
383968
452248
518648
565048
617032
663832

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.

6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

Makar lika inkomst 	

Överskott 	

	

	

skillnad
/år
per person ensam- en make

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996	

-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244	

23692	

31792
40240	

48688	

58136	

65584	

74032	

82480	

90928	

107860	

116284	

156484	

190624	

218824	

247024
273016	

296416

- 109904 	
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Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i inkomstskattesystemet.
För förvärvsarbetande icke-pensionärer 2017 gäller att makar/
sambor med lika höga inkonster tillsammans per år får 71 000 kr
större överskott sedan inkomstskatt och lägsta rimliga levnadskostnader betalats, jämfört med ensamstående. Per person blir det
35 500 kr, vilket är mycket pengar.
Det nuvarande inkomstskattesystemet är enkelt och bra om man
bortser från jobbskatteavdraget och brister i kompensationerna
för de höga orimliga skatterna vid de lägsta inkomsterna.
Man måste ha klart för sig att systemet är en kompromiss som
kräver kompensationer vid de lägsta inkomsterna. och de kompensationera bör inte ses som bidrag. Systemet gynnar makar/
sambor. Kompensationerna måste ta hänsyn till att ensamstående
är missgynnade. Det gäller både pensionärer och icke-pensionärer.
Ungdomsbostadsbidragen utgår från en låg levnadsstandard.
Pensionsmyndigheten gör kompensationerna för pensionärer med
de lägsta inkomsterna på ett sätt som deras tjänstemän inte kan
klargöra. Socialförsäkringsministern borde förklara hur det går
till och vilken levnadstandard de utgår från. Och ändra de
orimliga reglerna för pensionärernas bostadstillägg.
Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och nästan
varje år lämnat kommentarer och förslag. I det följande delar av
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf
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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 hushållsbudgetarna 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 fördelningen gäller fördelning på personer med olika rimliga utgifter
men samma inkomster.
I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala fördelningen 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 barnbidrag som är lika stora oberoende av inkomstens storlek. Barnbidragen
kan ses som en negativ skatt.
Före skattereformen 1970 sambeskattades makar. Det ville man komma ifrån och i reformen infördes särbeskattning, dvs makara beskattades 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 hemmamakeavdraget 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 skattelättnader 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 fördelningen, 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 skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare och åtgärder som skulle ge
jobb åt arbetslösa och minska “utanförskapet”. Det blev stora skattesänkningar 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 företag 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 arbetar 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 inkomsterna och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningarna bör bedömas
med hänsyn till 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 konsumentverkets 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 hyresboende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendeformer 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......
Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skattereformen 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 bostadsbidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag,
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för barnlösa äldre icke-pensionärer.

Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det är
mer komplicerat än för kategorierna vuxna ensamma och vuxna makar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är regeringens 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 tillsynskostnaderna 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 bostadskostnader 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 hushållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som betalas av
riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om riksdagen 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 Jobbskatteavdragen enligt förslag.

Pensionärer med låga inkomster: Det nya systemt med garantipensioner 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 därför att fastigheter och förmögenheter för många inte alltid inbringar 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.

Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet 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 förmögenheterna, man beskattar avkastningen.

Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidragsfördelningsproblem. 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.......

Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%

I det man bör göra ingår intresse och förbättringar för de lägsta
inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och
andra.

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen 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.

Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för hushållen och för näringsverksamheter.

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 bostadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort.
Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare försämrats.
Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skattesystemet 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.

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 hindrar 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. .....
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 jobbskatteavdragen 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 klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Fyra förslag som förbättrar för de lägsta
inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf 76-78)

Observera sidan 349:
“Pensionärerna med låga pensioner. Göran Persson genomförde
svåra försämringar för pensionärer. Han gjorde inget för att ta
bort försämringarna. Mona Sahlin gjorde heller ingenting i
förbättrande syfte. De förlorade också valen.

Politiken ändrar sig hela tiden. Sammanställningarna görs vartefter
vid tidpunkter då det hänt något inom politiken som bedömts 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.

Om dessa pensionärer finns mycket skrivet och ett sammandrag
finns på sidorna 95-105 i Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj
2012 och socialdemokra-ternas möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf “ Sid 105: “ Ingen i regeringen
eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för de lägsta inkomsterna. “

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

........
Det behövs förbättringar på många områden, men en viktig del
gäller att man har pengar till sina levnadskostnader.

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 ickepensionärer

godkänt andrahandskontrakt går bra) och vara folkbokförd i Sverige på
den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man dock göra
undantag från folkbokföringskravet.

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.

Du som kommer till Sverige för att studera kan normalt inte få
bostadsbidrag. Du kan inte få bostadsbidrag om du eller din maka,
make eller sambo får bostadstillägg, eller har ansökt om bostadstillägg
men inte får det på grund av för hög inkomst.

Från försäkringskassan:

Bostadsbidrag till unga utan barn 2015
Du som är ung och har låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur
mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader
och bostadens storlek. Du söker bidrag utifrån vilka inkomster du
tror att du kommer att få under hela kalenderåret. Får du högre
inkomster än du beräknat kan du få betala tillbaka pengar, får du
lägre inkomster kan du få mer bidrag i efterskott.
I det här faktabladet beskrivs först reglerna för bostadsbidrag. Sedan
följer tabeller för att hjälpa dig att räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag, och i så fall hur mycket. Du kan gå direkt till tabellerna för
preliminärt bostadsbidrag för att få veta ungefär hur stort bidrag du
kan få. Men tänk på att den bostadskostnad som du får räkna med när
du söker bidrag, inte alltid är densamma som din verkliga bostadskostnad. Du kan läsa mer om det i faktabladet Information om bostadskostnad och inkomst.
Vilka ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag?
Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Makar eller
sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo i egen bostad (ett

Hur mycket bidrag du får beror på:
hur många personer som bor i hushållet
bostadskostnad och bostadsyta , inkomst och förmögenhet.
Hur mycket kan jag få i bidrag?
Du kan som mest få 1 300 kronor per månad i bostadsbidrag.
Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor
per månad.
Du kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kronor per
månad.
Du får inte bidrag för mer än 60 kvadratmeter.
Du kan inte få bidrag om dina inkomster är högre än 86 720 kronor per
år. Makar och sambor kan inte få bidrag om de tillsammans har
inkomster som är högre än 103 720 kronor per år.
I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få
bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
Andel av bostadskostnader som du får bidrag för
Du får bidrag för 90 % av bostadskostnader mellan
1 800 och 2 600 kronor
Du får bidrag för 65 % av bostadskostnader mellan
2 600 och 3 600 kronor

Har du höga inkomster minskas bostadsbidraget
Den inkomst Försäkringskassan använder för att räkna ut vad du får i
bostadsbidrag kallas bidragsgrundande inkomst. Du som får studiemedel ska ange hela studiebidraget som bidragsgrundande inkomst.
(Vid beräkning av bostadsbidrag räknar Försäkringskassan 80% av den
summa du har skrivit). Andra bidragsgrundande inkomster är till
exempel lön, skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och
kapitalinkomster. Du kan läsa mer om hur olika typer av inkomster
räknas i faktabladet Information om bostadskostnad och inkomst.
Om du bor ensam minskas bidraget med en tredjedel av den del av din
bidragsgrundande inkomst som överstiger 41 000 kronor. För makar
eller sambor minskas bidraget med en tredjedel av den del av
hushållets sammanlagda bidragsgrundande inkomst som överstiger 58
000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast
lägre hundratal kronor.
Exempel
Du bor ensam och din bostadskostnad är 4 000 kronor per månad.
Maximalt bidrag är 1 300 kronor per månad.
Du har uppskattat din bidragsgrundande inkomst till 50 000 kronor,
alltså 9 000 kronor mer än 41 000 kronor.
En tredjedel av 9 000 kronor är 3 000 kronor. 3 000 delat i 12 blir 250
kronor per månad. Bostadsbidraget per månad beräknas då så här:
90 procent av bostadskostnad mellan 1 800 och 2 600 kronor + 720
65 procent av bostadskostnader mellan 2 600 och 3 600 kronor + 650
Summa maximalt bidrag, kronor = 1 370
Inkomstavdrag (9 000/3) /12 – 250
Summa bidrag = 1 120
Bidrag som betalas ut = 1 100

Alla dina inkomster under året räknas
Alla inkomster som du får från den 1 januari till den 31 december
räknas med. Det betyder att inkomster som du får under den tid som
du inte får bidrag också räknas med. Inkomsten anses nämligen lika
fördelad under årets månader. Du ska alltid beräkna skattepliktiga
inkomster före avdrag för skatt.
Exempel
Du ska studera hela året och räknar med att arbeta på sommaren och
under vissa helger. Studiebidraget är 12 000 kronor per termin och du
beräknar arbetsinkomsten till sammanlagt 34 000 kronor. Du tänker
också sälja några aktier och räknar med 2 000 kronor i kapitalvinst.
Den bidragsgrundande inkomsten beräknas till 55 200 kronor.
Studiebidrag 19 200 kr (80 % x 24 000 kr)
Lön 34 000 kr
Kapitalvinst 2 000 kr = 55 200 kr för hela året
55 200 delat i 12 är 4 600, vilket blir den inkomst vi räknar med att du
har per månad.

Kommentarer till försäkringskassans
regler om bostadsbidrag för unga 18-28 år.
Från zzz 20 april 2015
Boverkets norm om bostadsstandard.
Tabell B1.Målsättningar och definitioner kring trångboddhet Källa:
Thiberg (1985), SCB och Boverket(1993)
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Definition av
trångboddhet
Fler än en boende per rum
kök och ett rum oräknade samt
enpersonshushåll i ett rum
och kök eller mindre.
Finns samboende i hushållet
reduceras rumskravet med ett
rum.

2 rum och kök är det minsta för en ensam person. Försäkringskassan
föreskriver att bidrag inte ges för mer än 60 kvm. Det var enligt
tabeller nyss genomsnitt i riket för 2rok 2013.
Bostadsbidragen
• Man kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kronor per
månad = 43 200 kr per år. Det räcker bara till 1rok, som 2013 kostade
42160 kr. 2rok kostade 57715 och “övriga” (rum och kokvrå o d)
41705.
Man kan konstatera, att kassan inte räknar med fullvärdiga bostäder
för de unga som ska få bostadsbidrag

Inkomsten får inte vara högre för en ensam än 86 720 kronor per år. =
7227 kr per månad. Makar och sambor kan inte få bidrag om de
tillsammans har inkomster som är högre än 103 720 kronor per år
(8643 kr/ månad).
Du får bidrag för 90 % av bostadskostnader mellan
1 800 och 2 600 kronor
Bidraget 90% av 800 kr = 720 kr
Du får bidrag för 65 % av bostadskostnader mellan
2 600 och 3 600 kronor
Bidraget 65% av 1000 kr= 650 kr
Summa bidrag 1370 kr som avrunas till 1300 kr = 15600 kr per år.
Om bidragstagaren fått tag i en lägenhet på 1rok eller lägre kan han få
bidrag 15 600 kr per år när hyran är 43 200 kr per år. Dvs hans hyra
efter bidrag blir 27600 kr per år
Men inkomsten får för en ensam inte vara högre än 41000 kr per år =
3417 kr per månad. Är den högre minskas bidraget med 1/3 av
inkomsten över 41000 kr. 15600 kr är avtrappat efter inkomstökning
46800kr, dvs till inkomt 87800 kr. ( kanske blir 86720 kr efter
avrundningar)

Beräkningar enligt
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
Normal hyreskostnad för en ensam var 2014: 61200 kr per år, det har
han minskat till 27600 kr, dvs minskat med 33600 kr, om inkomsten är
41000 kr per år.
Hans årskostnad för hushållet blir 145000-33600= 111400 kr
Om hans inkomster är 3417 kr kr per månad = 41000 kr per år blir
underskottet i hushållsbudgeten år 2014: minst 80000 - 33600 = minst
46400 kr.
Andra kostnader än hyra var 145000 - 61200= 83800 kr, dessa
kostnader måste han minska med minst 46400 kr, dvs minska med
55 %.
Om hans inkomster är 7000 kr/mån= 84000 kr/år är bidragen
nästan helt avtrappade. Räknar man med att hans hyra är 3600 kr/
mån = 43200 kr per år är hans hyra 61200-43200 = 18000 kr lägre än i
en normal budget med hyra 61200.
Hans underskott blir då 71200 - 18000 = 53200 kr per år. Dvs med
billig bostad och inget bostadsbidrag. Hans marginalskatt är ca 22%.
För varje tusenlapp han ökar sin inkomst ökar hans disponibla inkomst
med ca 78%. Han har då minkat underskottet till noll när inkomsten är 68205 kr högre per år. 84000+68205 = 152205 per år =
12684 kr/månad.

Vid ca inkomst 12000 kr per månad kan han klara sin hushållsbudget utan underskott, med en hyra 3600 kr/månad = 43200 kr
per år, Hyra av 1rok eller lägre.
Med hyra av 2rk skulle han behöva ha inkomst 15000 kr per
månad för att slippa underskott i hushållsbudgeten.
Försäkringskassans bidrag för makar/sambor tycks skilja sig från
ensammas bidrag bara genom att inkomstgränsen för maximalt
bidrag är 17000 kr högre än för ensamma. Om det är lämpligt
avvägt kan inte bedömas nu utan närmare beräkningar.
Om ensamma:
Beräkningarna visar att bidrag kan bli högst 15600 kr per år och då får
inkomsten var högst 41000 kr per år = 3417 kr/månad. Bidraget är
borttrappat vid inkomst omkring 85000 kr per år = ca 7000 kr/månad
När maximalt bidrag ges måste man minska sina kostnader för annat
än hyra till hälften av normala utgifter, annars har man inte råd att ha
någon bostad. Den bostad man kan ha är 1rok eller mindre för 43200
kr per år, vad man kan få tag på. Den hyran är ca 70% av den hyra som
boverkets norm för ensam boende ger, 61200 kr per år.
Med hyran 43200 måste inkomsten vara ca 12000 kr/månad för att
man ska kunna ha normal standard för övrigt. Med boverkets norm för
bostaden måste man ha inkomst ca 15000 kr per månad.
Bostadsbidragssystemet för unga 18-28 år ger inga överdrivet
stora bidrag och bör i ett första steg för förbättring för barnlösa
med låga inkomster införas för dem genom att åldersområdet sätts
till 18 - 64 år så att alla under pensionsåldern kan få bidragen.
Regler för makar/sambor måste sättas på lämpligt sätt.
Hänsyn till kapital tas bort, vilket betydligt förenklar, För hänsyn
till inkomst av kapital bör gälla skattemyndigheternas beslut i
inkomstdeklarationen, även underskott i inkomst av kapital.

Förhållandet ensamma och makar/sambor

Om inkomst vid slutet av avtrappningen.

När ensam har inkomst 41000 kr per år=3417/mån är skatten enligt
skattetabell för inkomstår 2015: 264/mån =3168 kr/ år , disponibelt
efter skatt 37832 kr

Ungdomsbostadsbidragen är slutavtrappade vid inkomst ca 85000 kr
= ca 7100/månad för ensam. Men då är skatten 849x12 = ca 6588/år.
Disponibelt 85000-6588 = 88412 kr = ca 61 % av full standard 2015
för ensam 145000.

Om makar/sambor har inkomst tillsammans 58000 kr och har lika
lön har de vardera lön 29000 = 2417/mån och skatten blir 186x12x2 =
4464kr. Disponibelt blir 53536 kr

Underskotten för ensamma börjar redan vid inkomst 15000 kr per
månad.= 180 000 kr per år. Det skulle vara bra att ha en avtrappning
som slutade vid denna inkomst. Om bobidraget är 15600 kr och börjar
trappas av vid inkmst 41000 som i gällande system blir avtrappningssträckan 180000-41000=139000 och avtrappningsfaktor 11%.

Makarnas 53536 är 142% av ensams 37832.
Vid full standard har makar/sambor kostnader ca 150% av ensams,
145000 resp 222000.
Om de får bostadsbidrag med 15600 kr har ensam disponibelt
37832+ 15600= 53432
makarna har disponibelt 53536 +15600 = 69136 kr
Makarnas 69136 är 129% = av ensams 53432
Man kan preliminärt anta att de proportionerna kan duga.
Ensams 53432 är ca 37%% av full standard och makarnas 69136 är ca
31% av full standard. Det är ungefär lika dåligt för både ensamma och
sambor., bara ca en tredjedel av normal standard
När de kommit upp till en tredjedel av normal standard börjar
man trappa ner bostadsbidragen. Det finns anledning fundera på
om det är lämpligt.

Om man sätter avtrappningen till 20 % blir avtrappningssträckan
78000. 20% av 78000=15600. Då skulle avtrappningen sluta vid
inkomst 41000+78000= imkomst 119000 kr/år = 9917 kr/månad.
Inkomståret 2014 var underskottet för ensam vid inkomst 10000 kr per
månad 43192 kr på året. Det vore bra om bobidraget kunde verka
åtminstone till den inkomsten.
Vid full standard behöver ensam 145000 kr disponibelt per år=
12083 kr per månad. vid inkomst 10000kr per månad var
underskottet 3599 kr per månad = 30% fullstandarden. dvs
standarden är 70% av full standard.
Det finns inte tid nu att undersöka lämplig standard för studerande.
Om man låter åldrarna 29-64 år få bostadsbidragen kan man
räkna med att studerande är borta i den gruppen och att man kan
förändra reglerna för de äldre. För den äldre åldersgruppen är det
lämpligt att minska avtrappningsfaktorn till 20%.

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

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. Marginaleffekterna 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 barnfamiljer 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 förmögenhetsskatten 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 cirka 11 000 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 penningvärde motsvarar det ungefär vad en stor TV-apparat nu kostar.

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 underhållningsprogram 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 Nyheter 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.

Det blev vanlig att lyssna på utländsk radio, man kunde ta in hundratals namngivna stationer som man ställde in med rattar.

Bio kom till som stumfilm som blev ljudfilm 1929-1930. Ljudet ordnades till en början med grammofonskivor som filmskötaren skulle
passa in till bilderna, sedan fördes koder för ljudet in i kanten av filmremsan så att ljudet passade precis till bilderna. Al Jolsson med Sonny
Boy hörde till de första på ljudfilmen.

För att få lyssna krävdes att man till Radiotjänst hade betalat radiolicens för 10 kr om året.

På söndgarna var det på eftermiddagen mattinéer för barn, biljetter 55
öre, och bl a rafflande cowboyfilmer utlöste glädjetjut hos barnen.

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.

När kriget var slut kom såsmåningom svartvit TV, tjocka apparater,
TV-licenser, kanal 2, färgTV och på de allra senaste åren platta TVapparater.

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-program 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 verksamheterna 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 välfärdsfördelning blir bättre, mer pengar till låga inkomster som måste tas
från de högre inkomsterna. Den föreslagna omläggningen av TVavgifterna är ett led i detta. Andra led är att förbätttra sjuk- och arbetslöshetsersättningar 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. Inflationsuppräkningen 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%.

Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 73-75)

Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
I 1990 års skattereform infördes en ny typ av kapitalinkomstbeskattning: 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, procentsatser 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%. Riksbanken har rätt att självständigt styra den s k reporäntan. Riksbanken
gjorde den negativ i början av 2015, Löntagarnas organisationer vill ha
2% inflation så att de kan kräva höjda löner.
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 hushållens ränteavdrag och att införa amorteringskrav för dem. Finansinspektionen 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 ränteavdragen. Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena

Andersson är med rätta emot detta då det på olämpligt sätt rubbar
hushållens hushållsbudgetar, hushållen måste ha en rimligt bra stabilitet i reglerna som styr hushållens budgetar.
Amorteringskrav och minskade ränteavdrag minskar hushållens möjligheter 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 riksbankschefen önskemål om högre inflation.
Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln
bör föreslås av regeringen.
Finansmarknadsministern (MP) tycks nu vilja införa amorteringskrav för bostadslån.
Det är en olämplig högerpolitik som gynnar dem med höga inkomster. Statsministern och finansministern bör som socialdemokrater övertyga finansmarknadsministern om att förslaget inte
bör genomföras.
Amorteringskraven är en mycket svår belastning för dem med
låga inkomster, de kan inte ha råd att köpa lägenheter. De lägen-heter de inte köper blir tillgängliga för dem med högre inkomster,
som har stora överskott i sina hushållsbudgetar och väl tål amorteringskraven. Kraven gynnar alltså de högre inkomsterna, vilket
knappast kan vara en politik som passar socialdemokraternas
ambitioner.
Tanken med statligt styrda amorteringskrav är felaktig, amorteringskraven är i första hand en fråga mellan banker och låntagare, inte något för staten att lägga sig i.

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 försämra 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
någonstans 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 amorteringskrav och försämringar av ränteavdrag.
De förslag om försämringar som förekommer drabbar bl a dem
med låga inkomster.

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. Relativt
litet. Skattereduktionen för underskott 100 000 kr blir 25, 5% av
underskottet.
Om man dessutom sänker procentsatsen 21% till 11 % blir skattereduktionen 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 underskottet. Kännbart.
Vid underskott över 100 000 kr blir skattereduktionen för delen
över 100 00 kr: 11%.

Det finns en annan logik ifråga om försämringar.

Riksbankschefen menar att småhusägarna har för stora lån och
vill att de ska minska lånen. Men det finns ingen bra förklaring till
varför det är bra med låga lån.

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.

Tvärtom: det är bra med höga lån så att folk kan skaffa sig bostad. Den nuvarande regeln om att lånen bör vara högst 85% av
husvärden bör behållas.

Enligt “Dags att deklarera” får man för underskott av kapital skatterduktion med 30% om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet 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).

Förslagen om amorteringar visar att bostadskostnaderna med amorteringsförslagen stiger med 51 000 kr per år för ett hus värt 3 miljoner kr
(kan vara 2rok) och med lån 85% av värdet. Om årslönen är 300 000
kr= 25 000 kr per månad (ungefär mittlönen i Sverige) innebär ökningen 17 % av lönen.
Är lönen 20 000 kr per månad = 240 000 kr per år blir ökningen 21%
av lönen. Vid löner under 22 000 kr per månad för ensam blir det
underkott i hushållsbudgetarna.

Om amorteringsreglerna ska gälla bara nya lån kan det alltså bli 51
000 kr i skillnad per år mellan nya och gamla låntagare, vilket är en
mycket besvärande (och oacceptabel) skillnad med hänsyn till levnadskostnader. och besvärande med hänsyn till rörligheten på bostadsmarknaden,
När hushållen med de nya lånen förlorar 51 000 kr på amorteringar
måste de minska konsumtionen för att leva och staten förlorar säg 15%
därav på momsinkomster = cirka 8000 kr per hushåll. De som lånar ut
får cirka 2000 kr lägre räntor. Låntagarna får det bättre med att betala
räntor på lånedelar som inte amorteras än att betala amorteringar.
Utan amorteringar får låntagarna möjlighet att fördela sina
kostnader på ett sätt över tiden som de kan leva med.
Att införa de föreslagna amortringskraven är ett sätt att öka
klassklyftorna och är därför inget som socialdemokraterna bör
göra.

Från SCB: Statistik för alla 2015 (pdf)

Det här är KPI
Transport
Rekreation och kultur
Hälso- och sjukvård
Post och telekommunikationer
Alkoholhaltiga drycker och tobak
Kläder och skor
Livsmedel och alkoholfria drycker
Boende
Diverse varor och tjänster
Restauranger och logi
Inventarier och hushållsvaror
Utbildning

Varje månad tar SCB reda på om priserna i Sverige har gått upp eller
ner. Genom att samla in prisuppgifter på vanliga varor och tjänster tar
vi fram konsumentprisindex (KPI). För att veta vad vi ska mäta har
SCB tagit fram en ”varukorg” som innehåller fördelningen av de varor
och tjänster som svenska konsumenter köper.

Statistikdatabasen. Officiell statistik
från SCB och andra myndigheter.
Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30.
Välj tabell Välj variabel Visa tabell
Senast publicerade tabeller
Kom igång med Statistikdatabasen
1
Välj tabell
2
Välj variabel
3
Visa tabell
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hushållens ekonomi
	

Hushållens boende
	

Hushållens boendeutgifter
	

Hushållens ekonomi (HEK)
	

Hushållens ekonomi allmän statistik
	

Hushållens tillgångar och skulder
	

Hushållens utgifter (HUT)
	

Inkomster och skatter

	


	


Inkomster - Individer

Inkomst av tjänst (antal personer, medelvärden och
totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass.
År 2000 - 2014 [2016-02-04]
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige
den 31/12 resp år (antal personer, medel- och
medianinkomst samt totalsumma) efter region, kön,
ålder och inkomstklass. År 1991 - 2014 [2016-02-04]
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige
hela året (antal personer, medel- och medianinkomst
samt totalsumma) efter kön, inkomstklass och ålder i
1-årsklasser. År 1999 - 2014 [2016-02-04]
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige
hela året (antal personer, medel- och medianinkomst
samt totalsumma) efter region, kön och ålder i 1årsklasser. År 1999 - 2014 [2016-02-04]
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige
hela året (antal personer, medel- och medianinkomst
samt totalsumma) efter region, kön, ålder och
inkomstklass. År 1999 - 2014 [2016-02-04]
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige
hela året (antal personer, medel- och medianinkomst
samt totalsumma) efter region, utbildningsnivå, kön
och ålder. År 2000 - 2014 [2016-02-04]

	

	

	

	


	

	

	

	


Inkomster – Hushåll
Inkomster – Konsumtionsenhet
Inkomströrlighet
Skatter	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hälso- och sjukvård
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning
Ämnesövergripande statistik

Statistikdatabasen är gratis att använda.
Den innehåller officiell statistik från SCB och 15 andra myndigheter.
Statistiken spänner över många ämnen och ofta över lång tid, så
kallade tidsserier.
Det går att ta ut upp till 50 000 tabellceller på en gång.
Se instruktionsfilmen om Statistikdatabasen (wmv)
Ta fram en tabell genom att välja ämne och variabler
När du gör ett uttag ur Statistikdatabasen visas statistiken i form av en
tabell baserad på vilket ämne och vilka variabler du väljer. Du kan
välja att till exempel visa statistik för en viss region, åldersgrupp eller
vissa årtal.
Så här tar du fram en tabell ur Statistikdatabasen (pdf)
Ladda ner statistikfiler
Tabellerna du tar fram kan du även ladda ner som statistikfiler i olika
format. Sen kan du bearbeta och analysera statistiken vidare med hjälp
av till exempel ett kalkyl- eller statistikprogram, t.ex. PC-Axis, ett
program utvecklat av SCB i samarbete med andra statistikbyråer
världen runt.
Läs mer om och installera PC-Axis (engelsk text)
Statistikatlasen och regional statistik visar variation över landet
Är du intresserad av att se statistiken fördelad på olika län eller
kommuner? Det här finns till din hjälp:
Statistikatlasen är en interaktiv visualisering av statistik på regional
nivå.Statistikatlasen
Läs mer om hur du kan använda Statistikatlasen (pdf)

I inkomststatistiken skiljs inte mellan
ensamstående och makar/sambor.
Då är det svårt att ordna en bra statistik eftersom makar/sambors
lägsta rimliga levnadskostnader bara är 150% av ensams kostnader
och inte 200%. Även på andra sätt är statistiken inte tillräckligt
anpassad till de undersökningar som behövs när man vill klara ut
jämlikheter.
Det finns mycket statistik om disponibla inkomster, men den bygger
på godtyckliga och ej väldefinieade schabloner som SCB gör, den
statistiken är inte användbar vid seriösa undersökningar.

Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper
per konsumtionsenhet, medelvärde, tkr efter inkomstkomponent, Statistiska mått och år
Från Inkomstfördelningsundersökningen i Hushållens ekonomi (HEK)
2013
Löne- och företagarinkomst Kapital Pension *)
Samtliga personer 194,6
30,8
68,2 6,3
Decilgrupp 1
23,2
-0,6
19,7 6,5
Decilgrupp 2
38,5
1,0
54,6 17,3
Decilgrupp 3
51,2
2,3
92,0 9,6
Decilgrupp 4
96,7
3,7
87,0 6,5
Decilgrupp 5
144,0
4,0
76,4 4,5
Decilgrupp 6
199,0
6,7
60,8 4,4
Decilgrupp 7
249,1
8,0
52,3 3,4
Decilgrupp 8
291,7
12,8
57,0 3,4
Decilgrupp 9
357,8
19,1
68,8 3,7
Decilgrupp 10
494,6
251,0 113,6 3,5

**)

10,7
11,9
15,2
9,4
11,3
13,9
12,0
11,4
8,9
7,5
5,8

*) Sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension)
**) Sjuk- och föräldrapenning samt arbetsmarknadsstöd
m.m.

I inkomsttabellen på nästa sida (från Inkomster- individer):
Gräns för att få inkomster efter skatt till lägsta rimliga
hushållskostnader , barnlösa förvärvsarbetande.
Ensam röd
Makar/sambor med lika stora inkomster grön
I tabellen framgår inte om personerna är ensamstående eller är
makar/sambor.

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året
efter region, kön, ålder, inkomstklass, tabellinnehåll och år
	


Medelinkomst, tkr
Medianinkomst, tkr
Totalsumma, mnkr
Antal personer
2014
2014
2014
2014

00 Riket
Totalt
Totalt 16+ år
Totalt
268,8
0
0,0
1-19 tkr
8,5
20-39 tkr
29,7
40-59 tkr
49,9
60-79 tkr
70,0
80-99 tkr
91,5
100-119 tkr 109,8
120-139 tkr 130,2
140-159 tkr 150,2
160-179 tkr 170,2
180-199 tkr 189,9
200-219 tkr 209,9
220-239 tkr 230,0
240-259 tkr 249,9
260-279 tkr 270,1
280-299 tkr 290,1
300-319 tkr 309,9
320-339 tkr 329,9
340-359 tkr 349,8
360-379 tkr 369,7
380-399 tkr 389,7
400-499 tkr 442,7
500-599 tkr 544,1
600-799 tkr 678,9
800-999 tkr 884,3
1000+ tkr 1548,2

244,5
0,0
7,5
29,6
49,7
70,0
92,7
108,6
130,3
150,3
170,4
189,8
209,9
230,0
249,9
270,1
290,1
309,9
329,8
349,7
369,6
389,6
439,0
541,2
669,3
877,0
1234,8

2 097 157,6 7801 143
0,0 411 816
2 534,7 299 177
4 979,6 167 387
7 988,2 160 148
9 298,7 132 912
21 522,7 235 340
34 689,0 316 050
40 977,7 314 763
51 918,7 345 605
65 452,3 384 492
68 680,4 361 713
73 634,6 350 779
78 858,3 342 881
83 336,1 333 436
90 928,6 336 689
102 496,6 353 344
112 440,2 362 789
113 989,5 345 561
107 452,7 307 201
100 979,6 273 151
89 737,0 230 271
325 995,3 736 355
171 251,5 314 741
161 142,5 237 365
67 915,1
76 798
108 957,8
70 379

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året
efter region, kön, ålder, tabellinnehåll och år

00 Riket
Totalt
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år
31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år
41 år
42 år

Medelinkomst, tkr
Medianinkomst, tkr
Totalsumma, mnkr
Antal personer
2014
2014
2014
2014

4,5
8,9
17,6
50,3
98,5
117,1
134,5
152,2
169,9
187,0
205,4
221,3
235,4
247,8
257,2
266,4
276,6
287,5
296,2
304,5
313,3
322,3
332,0
340,0
348,9
357,0
360,7

0,0
4,8
8,6
37,6
78,5
94,2
107,1
131,4
160,9
186,2
212,2
233,1
248,7
260,4
267,3
275,0
281,3
289,7
295,3
301,4
305,8
311,9
317,8
321,9
327,2
331,1
334,2

443,4
893,3
1 866,6
5 715,1
11 975,3
14 769,5
17 683,4
20 444,6
23 117,9
24 250,6
26 284,5
27 030,2
28 608,7
29 646,1
29 890,0
30 450,3
31 918,8
33 072,1
35 260,1
35 466,2
35 496,4
37 176,5
38 947,4
41 556,4
44 572,4
45 021,4
46 304,1

98 671
100 442
105 874
113 564
121 570
126 085
131 513
134 325
136 041
129 651
127 979
122 165
121 522
119 646
116 225
114 284
115 410
115 043
119 054
116 462
113 307
115 341
117 299
122 207
127 761
126 101
128 362

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året
efter region, kön, ålder, tabellinnehåll och år

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året
efter region, kön, ålder, tabellinnehåll och år

Medelinkomst, tkr
Medianinkomst, tkr
Totalsumma, mnkr
Antal personer
2014
2014
2014
2014
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

367,1
365,2
368,7
369,7
373,3
371,2
369,9
367,3
365,4
359,8
359,7
351,7
352,6
350,6
348,8
344,2
342,1
340,7
335,2
333,2
326,0
316,4
315,7
300,4
287,4
275,4
268,3
250,3
234,2

337,8
336,1
338,2
338,6
339,6
338,1
336,3
334,5
332,2
328,4
328,1
324,0
324,1
323,6
322,3
320,0
317,1
314,3
313,0
310,0
302,7
292,0
277,4
248,3
236,4
227,0
221,1
205,8
192,3

47
45
45
47
50
50
50
49
46
43
41
40
40
40
40
39
38
37
37
37
35
35
37
36
34
33
31
28
24

118,0
759,5
460,1
611,8
468,5
611,4
448,7
872,9
186,6
280,0
851,9
342,0
546,0
101,2
254,6
688,4
699,7
633,7
795,9
090,8
694,1
994,8
022,6
146,1
601,6
218,8
740,3
739,4
802,6

128
125
123
128
135
136
136
135
126
120
116
114
114
114
115
115
113
110
112
111
109
113
117
120
120
120
118
114
105

356
314
288
791
207
362
401
781
395
278
351
698
991
379
395
314
117
444
758
330
493
761
259
332
399
626
283
827
905

Medelinkomst, tkr
Medianinkomst, tkr
Totalsumma, mnkr
Antal personer
2014
2014
2014
2014
72 år
73 år
74 år
75 år
76 år
77 år
78 år
79 år
80 år
81 år
82 år
83 år
84 år
85 år
86 år
87 år
88 år
89 år
90 år
91 år
92 år
93 år
94 år
95 år
96 år
97 år
98 år
99 år
100+ år

227,3
217,6
209,2
203,1
197,8
197,3
193,8
191,3
185,0
183,3
182,0
181,0
179,1
178,8
177,1
176,5
175,1
174,1
171,6
170,3
166,8
167,5
166,9
166,4
164,2
160,1
155,8
150,6
143,7

190,7
185,1
181,3
179,4
177,0
179,2
177,8
176,5
171,6
171,3
170,1
168,3
167,1
166,5
164,7
163,3
160,6
159,3
155,0
152,8
149,7
148,7
147,8
144,2
141,5
136,3
132,5
127,0
120,3

21 769,0
18 125,8
16 303,0
15 521,3
14 168,5
13 059,1
12 089,9
11 002,7
9 897,5
9 200,0
8 934,7
8 320,2
7 821,9
6 924,8
6 460,9
5 609,9
5 021,3
4 427,0
3 689,9
3 087,9
2 410,0
2 059,3
1 657,4
1 014,3
693,9
483,8
305,1
178,3
276,7

95 770
83 316
77 921
76 439
71 637
66 200
62 390
57 503
53 495
50 198
49 087
45 956
43 665
38 727
36 479
31 790
28 681
25 434
21 506
18 128
14 445
12 296
9 930
6 097
4 225
3 022
1 958
1 184
1 925

Det går inte att med SCBs statistik få klarhet om dem som har lägre inkomst än 200
000 kr per år och som därigenom inte har
till de lägsta rimliga levnadskostnaderna.
Är de ensamstående eller makar/sambor, Är de pensionärer eller ickepensionärer, män eller kvinnor, unga eller gamla, förvärvsarbetande
eller ej, Studerande med studiebidrag elle ej, Barnösa eller har barn
och hur många. Har bostadbidrag eller ej. Är sjuka eller handikappade
eller ej. Har speciella understöd eller speciella stöd eller ej.

(Rubrikerna tycks omkastade)

Regionplanering.
Regionplanering behandlas i följande med följande innehåll :
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner.
Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013.
Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på internet
6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sida
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29	

	

55	

74	


Sveriges regioner.
Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och
2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
Kompletteringar har skett den 14 och 16 maj 2016:
För varje län har lagts till:
* Skattesatser 2016 i kommuner, län riket. Uppgifter från SCB.
* Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2014 för
kvinnor och män. Uppgifter från SCB.
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad,
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade i
maj 2016.
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och
kommun År 2014. Uppgifter från SCB.
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen.
* Arbetsförmedlingarna i länen.
* Handelsbanken
1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands
län.
2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
4) Gotlands och Stockholms län.

84 	

106	

119	

	

121	

	

144	

	

177	

200	

212	

246	


5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
6) Blekinge och Skåne län.
Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och
småort per kommun 2005 (enligt SCB)
1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län.
2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
4) Gotlands och Stockholms län.
5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
6) Blekinge och Skåne län.
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Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277	


Några kommentarer den 14 maj 2016.

280	

	


Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.
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303	

	


Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
miljöer de vistas i.
Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
Utvecklingens krafter
Systemet för mänskliga verksamheter
Den fundamentala påverkanskedjan
Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305	

307	

308	

317	


Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
Näringslivet.
Svenskt Näringaliv
Arbetsförmedlingen
324	

Handelsbanken

Regeringen bör ha en regionplanering för
jämlikhet som visar alla förhållanden och
skillnader i landets olika delar: hur var det,
är det, kan det bli och bör det bli?
Det är lämpligt att miljöministern sköter denna planering och tar hjälp
från länsstyrelserna. Länsstyrelserna är regeringens myndigheter i
länen. De bör åläggas undersöka och redovisa förhållandena i länets
kommuner och miljöministern bör ordna en organisation som ordnar
länsstyrlsernas uppgifter i ett lämpligt antal lättfattliga regioner, förslagsvis de sex regionerna som finns i förslag.
Länsstyrelserna bör ge besked om hushållens förhållanden i olika
avseenden, här mycket kort: ( kort på sid 370-375 i omr36-39zzzt.pdf)
641-642 Livsmedel. Matlagning, servering. Behov för olika grupper
	

och åldrar i olika situationer. Inklusive mediciner, alkohol,
	

tobak, knark o d. Behov av kroppsrörelser. Mat i hemmet, på
	

arbetsplaser, skolor, sjukhus, restauranger m m.
643 	

 Boende, standard för olika hushållstyper i olika situationer,
	

slott och koja, hotell
644 	

 Energförsörjning, vatten och avlopp, kyla, luftbehandling,
	

avfallshantering, hissar, teleförsörjning o d.
645	

 Inventarier, redskap, transportmedel, radio, TV m m.
646	

 Personlig hygien, kläder o d. Kan användas för umgänge och
	

verksamheter i hemmet för olika slags personer och åldrar,
	

friska, sjuka, arbetslösa, kriminella o s v.
647	

 Hushållsekonomi för olika personer och grupper
648 	

 Städning och tvätt o d
649 	

 Persovård, barn, ädre o d .
Länsstyrelserna bör också redovisa läget i kommunerna för
statsrådens serviceområden.

I http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf har visats hur redovisningen i
princip kan ske. Men miljöministerns redovisning blir naturligtvis
mycket mer omfattande och bör på lämpligt sätt visa hur det var, är,
kan bli och bör bli.
Statsråden bör för sina områden ställa upp frågor man behöver svar på
för att kunna bedöma jämlikheten över landet. För att det inte ska bli
för stort kan man ställa frågor i etapper så att man i första omgången
ställer de viktigast frågorna och i senare etapper fyller på med flera
frågor.
Frågorna ska gälla både produktionsverksamheter och konsumtionsverksamheter och både både materiella och icke-materiella verksamheter.

Sidorna 370- 375 i http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf

Socialförsäkrings- och hushållsministern bör studera
hemsidorna för i första hand	

Livsmedelsverket
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Boverket
Naturvårdsverket
Konsumentverket
Energimyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting och
SCB
Politikområdet för hushållen är det viktigaste politikområdet som
i regeringen tyvärr inte har någon minister. Här har socialförsäkringsministern getts uppgiften att få ordning på regeringens
politik genom att vidga socialförsäkringsministerns uppgifter.

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister
Här en mycket kort genomgång av hushållsverksamheterna.
Mer finns på sidorna 341-369.

641- 642 Det börjar med maten.
Till det kan räknas allt man stoppar i sig, bl a godis, sprit, tobak,
droger. Man ska akta sig för farliga bakterier o d , inte äta för
mycket. Äta mediciner o d. Vara vaccinerad. Anpassa sig efter
sjukdomar o d. Inte äta malda elefantbetar så att djuren utrotas.
Man ska röra på sig och hålla kroppen i form.
Svenskarnas 10 miljarder måltider per år äts av alla åldrar med olika
behov efter ålder och hälsotillstånd och hemma eller på arbetsplatser .
skolor, på restauranger, på semestrar och resor på olika orter o s v.
Måltiderna ska vara näringsriktiga och ge avkoppling, gärna ihop med
andra. Man kan laga maten själv eller äta det andra gjort.
Livsmedelsverket, folkälsomyndigheten och socialstyrelsen har
mycket att säga om detta.

643. När det gäller bostaden har boverket krav om hur de bör
vara.
I genomsnitt bor det cirka 2 personer per bostad.
Antal hushåll 2013
Med 1 person	

 37,7 % av alla hushåll
2 personer	

 31,3 %	
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Antal rum som krävs för att inte anses trångbodd
Enboende	
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Ensamförälder och Samboende med 1 barn	
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Finns samboende i hushållet.redueras rumskravet med ett rum.
Man bör observera att många utöver permanentbostaden har fritidshus
o d. Många är trångbodda. Det finns hemlösa och många bor i olika
slags provisorier eller vårdhem o d. Statistiken över bostadsbrist är
dålig. Det sägs att det behöver byggas 700 000 bostäder.

644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och avlopp m m.
Det finns uppgifter om sådant hos boverket.
Alla hushåll berörs av all energislag, bl a drivmedel till hushållens
bilar. Energimyndigheten ger uppgifter om energi.
Med uppgörelsen om kärnkraften har det blivit mer klart om
energiproblemen.
För bostädernas skötsel underhåll kan behövas hantverkare,
i områdena för mänskliga verksamheter:
690 Allmänt.
691 Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner.
SKL har bestämmelser om sopor o d.
645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.

Det som byggs bör uppfylla boverkets krav, man ska inte i panik
bygga sämre. Dåliga bostäder finns det tillräckligt av.

Möbler, belysningar, kylutrustningar radio, TV, mobiltelefoner,
läsplattor, datorer, gräsklippare, cyklar, motorcyklar, bilar, köksapparater, hobbyutrustning, leksaker, symaskiner o s v, som behöver köpas
och skötas.

Utöver själva bostaden med rum och kök o d behöver hushållen förvaringsutrymmen, bl a garage och uppställningsplatser för hushållens
bilar.

Konsumentverket kan ha upplysningar om det.

646 Personlig hygien od, umgänge, fester. Vad gör man hemma?

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.

Här handlar det om personlig hygien, kläder och hur vi umgås i
hemmet med familj, släkt och vänner. Vi ser på TV, läser tidningar och
böcker, skriver, har hund, katt, hobby med hantverk m m.

Detta har behandlats mycket i http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
under rubriken Socialförsäkrings- och hushållspolitik som där börjar
på sidan 160. På nästa sida upprepas sidan om överskott och underskott i hushållsbudgetarna. Det utgår från lägsta rimliga levnadskostnader med genomsnittlig bostadshyra enligt statistiken för bostad
enligt boverkets gällande norm.

Vad gör arbetslösa och sjuka hemma hela dagarna?
Behöver de hjälp med att göra något nyttigt med tiden? Vad gör de
som på grund av sjukdom eller arbetslöhet o d inte har något arbete att
gå till ? Och kriminella o d ?
Socialförsäkringsministern sysslar med det:
Hälsoresan: Rehabilitering och arbetsträning
Hälsoresan:Långsiktigt förebyggande arbete lönar sig
Hälsoresan: Tvärsektoriell samverkan för vägar till egen försörjning
Hälsoresan: Brukaren i fokus minskar sjukskrivningarna
Hälsoresan fortsatte till Visby
Hälsoresan fortsatte till Luleå
Annika Strandhäll besöker Gävle för goda exempel
Socialförsäkringsministerns resa fortsätter till Vetlanda och Jönköping
Annika Strandhäll studerar goda exempel för ett friskare arbetsliv
Hur blir det för alla de många nyanlända som kommer?
Integrering?

Många har råd med högre kostnader. Skatter har stor betydelse,
det har behandlats på sidorna 23-42 i utredningen nu:
23	

Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
	

världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga
	

verksamheter,
25	

Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
26	

Något om skatte- och bidragshistoria.
29	

Mer om skatter och bidrag.
35	

Tillägg om skatter.
37	

Fyra förslag.
37	

1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
37	

2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
38	

3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
38	

4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
40	

Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre
	

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
Konsumentverket har mycket om hushållskostnader och SCB har
statistik om inkomster och skatter för olika kategorier.
Se också: socialförsäkringarna.
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.pensionsmyndigheten.se/

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Överlön skott/år

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 622 7464
7001 844 10128
8001 1066 12792
9001 1288 15456
10001 1510 18120
11001 1743 20916
12001 2038 24456
13001 2334 27888
14001 2630 31560
15001 2926 35112
16001 3222 38664
17001 3518 42216
18001 3814 45768
19001 4110 49320
20001 4435 53220
21001 4731 56772
22001 5027 60324
23001 5323 63876
24001 5619 67428
25001 5915 70980
26001 6211 74532
27001 6507 78084
29001 7096 85152
30001 7394 88728
35001 9044 108528
40001 11199 134388
45001 13849 166188
50001 16499 197988
55001 19333 231996
60001 22383 268596

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott
/mån /år
skott/år 	

/år
5379 64548
6157 73884
6435 83220
7713 92556
8491 101892
9258 111096
9963 119556
10667 128004
11371 136452
12075 144900
12779 153348
13483 161796
14187 170244
14891 178692
15566 186792
16270 195240
16974 203688
17678 213136
18382 220584
19086 229032
19790 237480
20477 245928
21905 262860
22607 271284
25957 311484
28802 345624
31152 373824
33502 402024
35668 428016
37618 451416

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996	

-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244	

23692	

31792
40240	

48688	

57136	
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74032	

82480	

90928	

107860	

116284	
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190624	

218824	

247024
273016	

296416
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- 72560
- 53888
- 35216
-16808 kris112 gräns
17008
33904
50800
67696
84592
101488
118384
134584
151480
168376
187272
202168
219064
235960
252856
286720
303568
383968
452248
518648
565048
617032
663832

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.
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Det viktigaste politikområdet är området för hushållens förhållanden, hur de kan hålla tillräckligt goda levnadsförhållanden och
viktigt är då tillgången till pengar för levnadskostnaderna. Men
regeringen har ingen politik för hushållen.

över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

Individ- och familjeomsorg
Målet är att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för
människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer och att stärka
skyddet för utsatta barn.

Det finns cirka 5 miljoner hushåll i Sverige. Om de anväder en timme
om dagen för städning o d blir det fär varje dag 5 miljoner timmar och
för alla under ett år cirka 2 miljarder timmar.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
Socialtjänsten har hand om personer som har det särdeles besvärligt
men i området 64 gäller det hushåll som vill och kan klara sig själva.
Somliga kan få assistans vissa timmar genom socialtjänsten men får
klara sig för övrigt själva.
Det här handlar om att sköta barn, uppfostra och leka med dem.
uppfostra tonåringar och om rörelsehindrade, sjuka och äldre o d som
vill klara sig själva men behöver stöd av anhöriga och vänner eller
enklare hemtjänst.
Regeringen. Mål för social omsorg
Det finns särskilda mål för de tre delområden som ingår i social
omsorg: individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Omsorg om äldre människor
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och

Kvaliteten i äldreomsorgen ska vara hög. Äldre och anhöriga ska
kunna lita på att vården och omsorgen är bra och att det finns
tillräckligt med anställda med lämplig utbildning och erfarenhet.

Socialtjänsten ska främja var och ens ekonomiska och sociala trygghet
och hjälpa till med att skapa jämlika levnadsvillkor. På så sätt görs det
möjligt för människor att aktivt delta i samhällsgemenskapen.
Delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet är grunden för en väl
fungerande socialtjänst. Insatser inom socialtjänsten ska grundas på
kunskap och ha god kvalitet. De ska även utformas utifrån den
enskildes behov och förutsättningar. Kontinuitet och möjligheten att få
välja hur omsorgen och stödet ska utformas och av vem man tar emot
insatserna är en viktig del i detta.
Personer med funktionsnedsättning
Målen för området Personer med funktionsnedsättning är en
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas
så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en
fråga om jämlikhet och rättvisa. Kvinnor, män, flickor och pojkar med
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika
villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.
Publicerad 25 september 2014 · Uppdaterad 26 mars 2015
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Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av
föräldraförsäkringen Beslut vid regeringssammanträde den 4 februari
2016
Sammanfattning
En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå
åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till
jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även
fortsatt bidra till goda uppväxt-villkor för barn. Föräldraförsäkringen
ska vara anpassad till en modern arbetsmarknad och de krav en sådan
ställer samt ge förutsättningar för en god balans mellan familjeliv och
arbets-iv. Föräldraförsäkringen ska också utformas så att den fungerar
väl oavsett familjekonstellation.
Utredaren ska lämna förslag till utformning av en föräldraförsäkring
som är ändamålsenlig, tydlig och enkel att administrera och som bidrar
till att nå de jämställdhetspolitiska del-målen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hemoch omsorgsarbetet samt har barnets bästa i fokus. Inkomstbortfallsprincipen ska även fortsatt vara en av grundpelarna för försäkringen.
Utredaren ska vid utförandet av sitt uppdrag göra följande:
– Analysera och föreslå de åtgärder som behövs för att uppnå en jämn
fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och
tillfällig föräldrapenning.
– Analysera om åldersgränserna för rätten till föräldraledighet, med
och utan föräldrapenning, är väl avvägda och om det finns behov av
förändringar.

– Särskilt analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att
reservera ytterligare månader för vilka en förälder inte kan avstå rätt
till föräldrapenning till den andra föräldern.
– Analysera och föreslå hur möjligheterna till föräldraledighet med
föräldrapenning ska kunna begränsas så att den förälder som kommer
till Sverige med barn endast kan använda ett fåtal dagar med föräldrapenning efter barnets tvåårsdag. Begränsningen har till syfte att förkorta tiden före etablering på arbetsmarknaden.
– Identifiera problem och undersöka möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå
förändringar.
– Kartlägga företagares och studerandes villkor och möjligheter att
använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.
– Analysera behovet av förenklingar och utifrån föräldraförsäkringens
olika syften renodla regelverket så att det blir tydligt och lätt att använda för föräldrar samt ger goda förutsättningar för en effektiv och
rättssäker administration med goda kontrollmöjligheter.
– Beakta förslagens effekter vid samordning enligt förordning (EG) nr
883/2004 samt ta hänsyn till övriga EU-rättsliga regleringar.
I uppdraget ingår att utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober 2016 och
slutredovisas senast den 1 oktober 2017.

DN ONSDAG 15 MARS 2017

“Den sista svälten
20 miljoner människoliv i fyra länder hänger just nu på en skör
tråd. Men utvecklingen visar att världen kan befrias från hungersnöd.
Vårmånaderna, gu, är synonyma med regn i Somalia. I år är nederbörden en fråga om liv och död för miljoner. Svår torka har ödelagt skördarna. Även för boskap som är van vid ökenlika förhållanden har betet
varit för magert. Stora kamelbesättningar har dukat under.
Det är den värsta humanitära krisen sedan FN bildades. Så sa Stephen
O’Brien, ansvarig för FN:s nödhjälp, när han i förra veckan rapporterade till säkerhetsrådet. Svälthotet hänger inte bara över Somalia, som
drabbades av en katastrof så sent som 2011, utan också Jemen, Sydsudan och Nigeria.
Att anlägga ett historiskt perspektiv brukar annars inge hopp. Inte
minst har kommunismen, en tillförlitlig källa till hungersnöd, tvingats
på knä. Det stora språnget i Kina lär ha varit värst. Omkring 30 miljoner kineser bedöms ha dött av svält åren 1958–1962. Sovjetunionens
facit mäts på samma förödande skala.
I mitten av 90-talet hungrade miljontals människor i Nordkorea ihjäl.
Men det är också den senaste riktigt stora svältkatastrofen. Sedan dess
har den globala hungern minskat ordentligt. År 1990 led 25 procent av
alla barn av undernäring. 2015 var siffran 14 procent. Även i Afrika
söder om Sahara har livsmedelssäkerheten stärkts. Matbristen och
dess grymma följdsjukdomar har tryckts tillbaka.
Det är inte klimatet som har blivit gynnsammare. Stegvisa förbättringar i jordbruket har gett större skördar. Gentekniken har gjort små
underverk. Snabbare och billigare kommunikationer, friare marknader
och öppna gränser har samtidigt hjälpt. Demokrati och ett styre fritt

från korruption är visserligen ingen garanti men väl ett skydd för de
mest sårbara.
I en stor rapport från FN:s biståndsorgan slogs det häromåret fast att
dålig politik är svältens grundorsak. Något så trivialt som ett skadligt
subventionssystem kan köra ett lands jordbruk i botten.
Stater har också blivit bättre på att hantera akuta nödlägen. Import
tillåts kompensera när lokala skördar slår fel. Matbrist identifieras
tidigare.
Hotet från inkompetenta ledare finns kvar. Sydsudan är det tydligaste
exemplet. Där uppträder regeringen livsfarligt arrogant. Utländska
hjälparbetare undanbedes – nyligen höjde myndigheterna visumavgiften från 100 till 10 000 dollar. I Somalia är bekymret snarast frånvaron av en fungerande stat.
Klimatförändringarna kan ha ett finger med i spelet vad gäller den
svåra torkan. Men i såväl Sydsudan som Jemen rasar också våldsamma
inbördeskrig. Terrorsekten Boko Haram orsakar kaos i Nigerias norra
delar. I Somalia har jihadisterna i al-Shabaab länge varit plågoandar.
Krigen kan orsaka svält på både lång och kort sikt. Först slår de undan
benen för ekonomin. Sedan blockeras det humanitära arbetet.
Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste
därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit
emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FNsystemet är distraherade av andra internationella problem, men svälten
får inte försummas.
Katastrofen kan förhindras. När Stephen O’Brien talar om den värsta
krisen sedan FN bildades handlar det om en risk snarare än fullbordat
faktum. Målet – och det är inte orealistiskt – borde vara att världen
redan ska ha sett den sista stora svältkatastrofen.
DN 15/3 2017 “
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“Hemarbetet som ingen vill göra – inte ens
mäta
Ett av Stockholms läns fem jämställdhetsmål är att det obetalda
hemarbetet ska delas lika av kvinnor och män. Men ingen bryr sig
om att mäta det. Den senaste SCB-mätningen gjordes 2011 – och
visar bara ett riksgenomsnitt.
Länsstyrelsen ansvarar för att leverera siffror över jämställdhetsläget i
länets kommuner. Fem gemensamma jämställdhetsmål mäts och jämförs varje år. Det handlar om makt, ekonomi, hälsa, mäns våld mot
kvinnor. Och så det obetalda hemarbetet. Allt ifrån att städa, tvätta,
skjutsa barn, laga mat, laga dator, packa matsäck, klippa gräs, hålla
kontakt med skola, ta hand om anhöriga, släkt och vänner.

viss känsla av hur det obetalda hemarbetet ser ut, säger landshövding
Chris Heister.
Ni har ändå målet att ojämställdheten i hemmet ska minska, men bryr
er inte om att ta reda på hur det ser ut?
– Vi gör inte egna tidsanvändningsundersökningar. Däremot gör vi
medborgarundersökningar vartannat år, då ställer vi frågor om hur
Stockholmarna ser på sitt liv och arbete, men ingen direkt fråga om det
obetalda hemarbetet.
Vore inte frågan om hemarbete vara bra att ha med i medborgarundersökningen?
– Jo, om nu inte SCB gör det så tycker jag att vi kan fundera på att
göra det i medborgarundersökningar framöver så att vi får en bild av
hur jämställdhetsarbetet går. Jag tror inte att vi hinner till den studie
som görs nu, men jag tar med mig detta och ser hur man skulle kunna
komplettera undersökningen med en sådan fråga, säger Chris Heister.

Senast någon brydde sig om att ta reda på vem som drar det största
lasset hemma var för sex år sedan. Då visade SCB:s tidsanvändningsstudie att kvinnor lägger nära en timme mer på obetalt hemarbete än
män en vanlig dag. Det handlar om 3 timmar och 50 minuter för kvinnor, jämfört med männens 3 timmar och 2 minuter.

Hur ser jämställdheten ut i länet?

SCB:s hemarbetsstudie görs bara vart tionde år och nästa planeras
först 2020. Statistiken bygger på svar från 7 500 personer och säger
inte något om fördelningen i vare sig län eller kommuner, utan bara i
riket i stort.

Hur viktig är jämställdheten för bilden av Stockholm?

Varför mäts inte det obetalda hemarbetet i Stockholms län?
– Det är inte vi på länsstyrelsen som gör utan SCB, men det var ett tag
sedan nu. Däremot har vi regional statistik över hur man använder
föräldraförsäkring och hur mycket man förvärvsarbetar. Det ger en

– Vi ligger bra till i relation till landet i övrigt. Vi har en bra
arbetsmarknad, en högre utbildningsnivå och papporna tar ut lite mer
pappaledighet. Men vi har också mycket kvar att göra.
– Jämställdhet är en strategisk framtidsfråga för vår region. Det handlar om individens möjlighet till hög livskvalitet, men också regionens
attraktionskraft. När vi vill förmedla bilden av Stockholmsregionen
visar vi gärna pappor som är hemma och tar hand om sina barn. Det
jämställda samhället är jätteviktigt, inte bara på individnivå utan på
samhällsnivå, säger hon.
Jessica Ritzén “
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“ Ministern: Oacceptabelt att
konsumenterna blir lurade
Matfusk ska i framtiden kunna ge upp till två år i fängelse. Det
föreslås i en utredning som regeringen har beställt. I dagsläget är
maxstraffet böter, trots att fusket kan vara hälsofarligt och omsätter mångmiljonbelopp.
Fusk med livsmedel är en lönsam bransch och enligt Europeiska polis
byrån, Europol, har det blivit en ny marknad för den organiserade
brottsligheten. Liten risk och stora vinster är det som lockar. I Sverige
riskerar fuskarna på sin höjd böter.
Men nu föreslår regeringens utredare att straffsatserna skärps och att
matfusk ska kunna ge upp till två års fängelse.
– Det har blivit mer och mer frekvent med livsmedelsfusk och det
handlar också om allvarligt fusk som har skett. Därför tillsatte jag en
utredning som bland annat hade i uppdrag att särskilt titta på fängelse
straff, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Utredaren Mats Wiberg har haft ett år på sig och föreslår att fängelse
ska bli följden när det gäller särskilt allvarliga överträdelser av lagen.
Det handlar om sådant som innebär eller kan innebära en fara för
människors eller djurs liv eller hälsa, vara omfattande vilseledande
eller innebära försvårad spårbarhet.
– Det är totalt oacceptabelt att föra konsumenterna så bakom ljuset
som man har gjort i vissa fall, men fusket är också ett hot mot de
svenska varumärken som ska stå för livsmedelskvalitet, säger SvenErik Bucht.

Generellt går matfusket ut på att utnyttja statusen hos dyrare produkter
och ersätta dem med billigare. Flaskan med dyr olivolja innehåller en
billig variant, kaffe och te späs ut, saffran är färgade strån. Typexemplet är det köttfusk som avslöjades i Stockholm för ett år sedan. Importerat kött packades om och såldes som svenskt och ekologiskt.
– Det är helt avgörande för konsumenter att man får det man betalar
för. Det finns ett engagemang hos konsumenter att försöka agera mer
hållbart, att man är beredd att betala mer för kvalitet. Men det finns
ingenting som kan få en att tappa sugen så mycket som när det avslöjas att det är fusk och att man är lurad, säger Per Bolund, konsumentminister (MP).
Han är övertygad om att en lagskärpning och fängelsestraff kommer
att avskräcka fuskarna.
– Anledningen till fusket är att man tjänar pengar på det. Löper man
risken att få ett mycket kännbart straff och till och med åka i fängelse,
då kommer många att hålla sig och inte ta den risken, säger Per
Bolund.
Hästköttskandalen för fyra år sedan var en väckarklocka när det gäller
livsmedelsfusk. Efter skandalen beslutade EU att livsmedelsbedrägerier ska vara ett prioriterat område.
Sedan dess har en rad avslöjanden skett. Europol har samordnat en rad
räder och beslagtagit många ton falsk mat. ”Det här är inte små amatörer som står i köket och fifflar. Det handlar helt och hållet om organiserad brottslighet, samma gäng som handlar med droger eller trafficking”, sade Chris Vansteenkiste, ansvarig för Europeiska polisbyrån,
Europols avdelning för livsmedelsbedrägerier till DN i en tidigare
artikel.

Sverige har tidigare haft fängelsestraff för brott mot livsmedelslagen
men det togs bort 2006. Livsmedelsverket har länge krävt att det återinförs.
Straffrättsligt är livsmedelsbrott i dag en förseelse, det vill säga ett
brott på samma nivå som snatteri. Förutom att inte verka avskräckande
gör den låga straffsatsen att väldigt få fall av livsmedelsfusk leder till
åtal eftersom polis och åklagare prioriterar brott efter hur hårda straff
de ger.
Det låga straffet innebär även att preskriptionstiden är relativt kort, två
år. Om påföljden istället är fängelse i minst sex månader ökar preskriptionstiden till fem år.
Matfusk är många gånger internationellt, att skärpa straffet är helt i
linje med EU:s inställning.
– EU har tagit beslut i rådet om att vi ska skärpa konsumentlagstiftningen på EU-nivå och att vi ska samverka mycket bättre mellan konsumentmyndigheterna. Ser man ett fusk i ett land då sprids kunskapen
och att man kan stoppa det även i andra länder, säger Per Bolund.
– Det är ju ibland ligor över hela Europa och då är det effektivt om
man agerar i flera länder samtidigt.
För vissa överträdelser föreslås böter finnas kvar. Men när det gäller
mindre allvarliga brott föreslår utredaren att sanktionsavgifter ska
ersätta straff. Det kan handla om administrativa missar, som att den
som startar en restaurang inte har registrerat det. Den typen av brott
ska inte behöva gå via polisen utan kontrollmyndigheter ska kunna
besluta om en sanktionsavgift.
– Men det ska fortfarande vara väldigt tydligt att man har överträtt
lagstiftningen. Avgiften kan bli betydande, den föreslås ligga på
mellan 1 000 kronor och 100 000 kronor, säger Sven-Erik Bucht.

Utredningen ska nu ut på remiss. Om allt går enligt plan kan lagändringen träda i kraft den 1 juli 2018.
Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “
“Fakta. Matfusk
Olivolja. Billig olja märks som dyr jungfruolja.
Fisk. Billig fisk i stället för dyrare arter. Odlad fisk märks som
viltfångad.
Kött. Fläskfilé färgas rött och kallas oxfilé. Fel ursprungsland anges.
Konventionellt märks som ekologiskt.
Frukt och grönt. Behandlas med ottillåtna substanser för att förbättra
utseende och konsistens. Oliver har ”målats” med kopparsulfat för att
bli grönare.
Ekologiska varor. Konventionella livsmedel märks som ekovaror.
Mjölk. Späds ut eller fel ursprungsland anges.
Spannmål. Späds ut med billigare ingredienser.
Honung och lönnsirap. Innehåller glykos eller majssirap i stället för
honung.
Kaffe och te. Späds ut med kvistar och blad.
Kryddor. Saffran och chilipulver späds ut med billigare ingredienser.
Vin. Billigare viner etiketteras som dyrare. Mousserande vin märks
som champagne.
Fruktjuice. Späds ut. Innehåller annan frukt än vad som sägs. “
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“Vi måste kunna lita på vad som står på
förpackningen

“MINSKA SÖTSUGET - ANN
FERNHOLM GER DIG SINA BÄSTA TIPS

Kommentar
När det gäller mat och matlagning kommer man oftast långt med sunt
förnuft och genom att lita på sina sinnen. Datummärkningar och instruktioner om lämplig ugnstemperatur är bra riktlinjer, men i slutändan måste man ändå smaka, lukta och titta för att avgöra om maten går
att servera.

Vi matar glatt våra barn med socker. Men godis till kaninen eller
hunden, det kommer inte på fråga. Det är de ju inte skapade för.
Men vi då? Är det verkligen sunt att 22 procent av snittbarnets
kost kommer från socker? Det är frågor som vetenskapsjournalisten Ann Fernholm ställer sig.
FAKTA Ann Fernholm
Sockret lämnar ingen oberörd. Man kan med stor träffsäkerhet påstå
att det vita, raffinerade sockret tillsammans med processade snabba
kolhydrater är roten till mycket av det onda i dagens välfärdssamhälle.
Ett samhälle som inte mår särskilt bra längre. Som har magproblem
och kronisk värk med jämna mellanrum. Eller som Ann Fernholm
skriver i en av sina böcker: ”Liv står på spel. Ditt eget”.

Om mjölken luktar surt häller man ut den.
Därför är den typen av matfusk som beskrivs i artikeln här intill så
allvarligt. Det går inte lukta sig till om mjölken har ett annat ursprungsland än det som anges på kartongen, och för en normalkonsument är det i princip omöjligt att bara på smaken avgöra om moroten
är ekologisk eller inte. Visst kan man ibland ana oråd – om en produkt
är orimligt billig finns det ofta en anledning till det låga priset – men
grundprincipen är att vi måste kunna lita på det som står på förpackningen. Helt enkelt därför att det inte finns något alternativ.

Sockerhetsen tog fart redan på 30- och 40-talen, sedan började den
amerikanska sockerindustrin lobba för sockrets nytta gentemot ”det
farliga fettet”. Utan att på något sätt upplysa om vad sockret gör med
våra kroppar och att sockret lagras som fett.
Missa inte läsareventet 21 mars med Ann Fernholm!

Elin Peters elin.peters@dn.se “
– Dagens forskare kan sällan sin historia. För mig började insikterna
om hur illa dagens kostråd fungerar när jag intervjuade en kvinna med
typ 2-diabetes, som med hjälp av en lågkolhydratkost normaliserade
sitt blodsocker och gick ner 40 kg i vikt, säger Ann Fernholm som
faktiskt började sin mediabana i barnprogrammet Hjärnkontoret. Hon

deltog i en spännande duell mellan fysik och kemi under sent 1990-tal.
Ställningen då? Det blev oavgjort, men deltagarna brände nästan ner
Kemikum i Uppsala. Förmågan att iscensätta bränder tillämpar hon
även på barnkalas.
– Förra året hade vi Harry Potter-kalas. Barnen fick gå ner i en becksvart källare. Där fick de möta Snape och öva sig i att släcka drakeld,
säger Ann Fernholm och berättar att hemligheten ligger i lycopodiumpulver, torkade ormbunkssporer som man slänger in i en brännare.
Lärde sig hos barn 2
Under första graviditeten blev Ann, precis som så många andra gravida, hungrig jämt. För att gå ner i vikt efter graviditeten fick hon rådet
att äta en GI-kost, utan att räkna kalorier. Hon tog bort alla snabba
kolhydrater och socker, och upptäckte att man inte behöver räkna
kalorier för att gå ner i vikt. Att hon åt långsammare och blev nöjd.
Inte – som tidigare – ”bombmätt men sugen på mer”.
– Jag är så lyckligt att jag upptäckte detta så tidigt i livet. Jag tänker på
alla äldre kvinnor som ätit lågfettkost och trott att de har gjort rätt,
men där vikten exploderat. Vilken skuld och skam de känt, när det
egentligen var kostråden det var fel på.
Kort efter detta intervjuade hon kvinnan med typ 2-diabetes, som hade
vägt över 100 kilo, men som tack vare en lågkolhydratkost fått normal
vikt. Som biokemist hade Ann svårt att se logiken i de kostråd kvinnan
hade fått i vården.
– Hon hade fått rådet att fylla sin tallrik med ris, pasta och potatis. Det
är rent krasst mat som skulle ha dödat henne om det inte fanns blodsockersänkande läkemedel att tillgå.

Kvinnans berättelse fick Ann Fernholm att börja granska vetenskapen
bakom de kostråd vi har fått, vilket resulterade i boken Ett sötare blod
– om hälsoeffekterna av ett sekel med socker, som gavs ut 2012.
Under arbetet med den boken började hon inse att bilden av kolhydrater är onyanserad – att kroppen tar hand om socker och stärkelse på
helt olika vis. En stor del av sockret omsätts i levern, där det bildas
fett. På kort sikt rubbas blodfetterna, på lång sikt kan det orsaka
fettlever.
– Nuförtiden har 1 av 10 ungdomar i Europa och USA fettlever. Det
var något man tidigare förknippade med alkoholism, men nu har barn
dessa problem.
Skippa sötningsmedel
I boken Det sötaste vi har – om socker och växande kroppar satte sig
Ann istället in i sockrets historia. Från att ha varit svindyrt och en lyx
som få hade råd med på 1800-talet, har sockret blivit allt billigare och
spridit sig över världen. Medelsvensson toppade sin sockerkonsumtion
i början av 2000-talet, då det fortfarande var tillåtet att nyckelhålsmärka glass. Idag finns det socker i nästan allting och det är fortfarande
något av ett projekt att leva ett sockerfritt liv. Blodsockret svänger och
när vi behöver ett energitillskott på eftermiddagen, blir det gärna något
sött.
Även om sockret tas bort är det populärt att tillsätta andra sötningsmedel i stället. Det är norm att mycket ska smaka sött.
– Har man diabetes är de sockerfria produkterna absolut bättre, men
man ska inte heller sträva efter att ersätta skräp med något ännu mera

konstgjort. Stevia är ju visserligen naturligt, men ingen vet de långsiktiga effekterna av ett stort steviabruk. Istället för att fylla på med en
proteinbar efter träningen är det så mycket bättre med riktig mat.
Kroppen behöver det naturliga, säger Ann som har svårt för flera av
den senaste tidens osötade – men ändå ingrediensvälfyllda –
mellanmålsutbud.

– Mitt hjärta klappar för barnen. Ingen ska inte behöva växa upp med
en livsstil som leder till fettlever innan de ens blivit tonåringar!

– Det är bättre att vi vänjer oss av med den söta smaken. Ju mindre
socker man äter, desto mindre behöver man för att något ska smaka
sött.

– Det är fredag 52 gånger per år. Att barnen förknippar julafton med
julmust är ett mindre problem. Men när vi dricker läsk och äter stora
påsar godis varje vecka blir det för mycket. Så tänk fettlever och säg
nej till den där glassen! Eller gör en egen glass med mindre socker och
mer frukt i.

Vad skulle du säga att är allra största sockerfällan?
– Förutom läsk och godis: Frukosten. Och sedan alla mellanmål,
särskilt de som köps på språng.
Juicen är också en sockerbomb. Ann förespråkar att frukt och bär
såsom naturen har producerat den: Hel med alla tillhörande fibrer.
– Vi dricker snabbt juicen från tre apelsiner, men äter vi så många
apelsiner blir vi mätta.
Våra sockersöta barn
Sedan blir våra barn lätt bortskämda av mor- och farföräldrar som
gärna bjuder på godis. Och all glass till dagis när barnen fyller år.
Redan som bebisar vänjs barn vid söta smaker genom processad
pulvergröt. På prydliga förpackningar står det ”osockrad”, men istället
innehåller de koncentrerad fruktjuice och därmed en rejäl dos av
smygsocker. Ja, listan kan göras lång.

Vanor skapas tidigt. Därför menar Ann att man ska undvika att rutinmässig köpa glass varje gång man är på badhuset, eller dricka läsk
varje fredag.

Det är ett bra tips att ta med sig. Internet är fyllt med recept på goda
alternativ till de traditionella bakverken, och dessa kan till och med
vara godare.
– När vi bjöd på mangoglass, baserad på grädde, ägg och vaniljpulver
på ett barnkalas bad jag barnen att sätta betyg på den, skala 1-5. Barnen satte betyget 1 000.
För den som verkligen är sockerberoende är det en extrem utmaning
att gå från 100 till 0 på en dag. Men det som ger allra mest är att
skippa läsken och godiset.
Prisad vetenskapsjournalist
Ann Fernholm har blivit namnet på allas läppar under de senaste årens
sockerdebatt. Redan 2010 utsågs hon till årets vetenskapsjournalist
efter att ha granskat solkrämer och insett att de inte alls gett det skydd
de utgett sig för att ha.

– Vi litar för mycket på forskare. Många av de råd vi får är baserade på
väldigt bräckliga vetenskapliga data.
Som med fallet ägg. Ett mer vitaminrikt livsmedel än det går knappt
att få tag på. Människan har i alla tider ätit ägg, men plötsligt blev det
farligt för sitt höga kolesterolvärde.
– Människan är en allätare. Det finns folk som inuiter och massajer,
som i princip endast har levt på animalisk mat, och haft en fantastisk
hjärthälsa. Det finns också folkslag i Afrika och Asien som till största
delen ätit vegetariskt och mått väldigt bra på det. Men när den
processade västerländska kosten, rik på socker och vetemjöl, gör sitt
intåg, sprider sig fetma, typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom.
Även tarmfloran påverkas av vår fiber- och näringsfattiga moderna
mat.
– En av de vanligaste orsakerna till varför barn går till läkaren är
problem med magen. Vi äter i genomsnitt runt 14 kilo godis per person
och år, och dricker närmare 60 liter läsk. Utöver detta äter barn
dagligen sötade yoghurtar och frukostflingor som innehåller mer
socker än kakor. Så undrar vi varför det gör ont i magen...
Bort med klyftor
Anns mål är att barn ska slippa fetma och att minska skillnaderna
mellan olika samhällsklasser. Studier visar att barn som har föräldrar
med en kort utbildning generellt sett får i sig mer socker.
– En del barn äter bullar och dricker läsk till frukost. Jag önskar att
hälsosamma alternativ skulle vara mycket billigare än de
ohälsosamma.

Tomt i skafferiet
Ett väldigt handfast råd för sockerälskaren som vill ta tag i sitt beroende är att rensa ur kyl, frys och skafferiet på den dåliga kosten.
Många upplever att sockersuget kan vara lika stark som drogberoende.
– Få personer klarar att köpa en stor påsegodis, äta fem bitar och sedan
stoppa undan påsen. De flesta äter upp allting. Vill du ha fem
godisbitar, köp bara det. Barn som är hemma själva brukar också nosa
upp alla godsaker i skafferiet.
Ett annat hett tips är att inte följa receptet till punkt och pricka. Anns
pepparkakor har halverad mängd socker, men ingen har någonsin
klagat över smaken. Snarare tvärtom.
– En sak jag aldrig köper är fruktyoghurt. Vi smaksätter istället naturell yoghurt med bär och frukt.
Det blir tydligt vilket grepp sockret har oss i när vi är på språng och
vill få i oss något snabbt, enkelt och smidigt. Banan eller nötter är väl
det perfekta, men många faller i godis- eller bars-fällan.
Och hur överlever man besöket på snabbmatsrestaurangen?
– Välj bort läsken och drick vatten. Ta morötter i stället för pommes.
Då har du vunnit mycket.
Frustrationen över de illa grundade kostråden fick Ann att vara med
och grunda Kostfonden, som precis som Cancerfonden är en forskningsfond, men som har kosten i fokus. Kostfondens mål är att stärka
kostforskningen och höja kvaliteten på koststudier.

– Kostbehandlingar skulle kunna spela en mycket större roll i vården
än vad de gör idag. I Sverige har runt 400 000 personer diabetes.
Många av dem får kostråd som höjer blodsockret och ger kraftiga
blodsockersvängningar. Läkarna förväntar sig att de ska kunna hantera
detta med blodsockersänkande läkemedel och insulinsprutor, men för
många fungerar det dåligt. Förutom ett mänskligt lidande orsakar detta
enorma kostnader för samhället.
Hoppet består
Det finns ett liv efter sockret. Ju mindre socker du äter, desto mindre
vill du ha.
– Det här kan låta präktigt, men numera tycker jag kakor och bullar
smakar så sött att det inte ens är gott. När man vänjer sig av med allt
sött, smakar också maten mer. Men till jul brer jag mögelost på mina
lågsockerpepparkakor och njuter. “
Julia Kimell
“Gör: Författare, vetenskapsjournalist, fil.dr i biokemi och grundare
av Kostfonden som stödjer kostforskning.
Ålder: 47 år.
Bor: På Söder i Stockholm.
Familj: Man och två barn: 9 och 11 år gamla.
Böcker hon skrivit: Ett sötare blod (2012), Det sötaste vi har (2014)
och Smakäventyret (2015).
Intressen: Klättring och långfärdsskridskor. ”Barnen älskar
spegelblanka sjöar lika mycket som jag!”....”
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“Hur äldre behandlas kan knappast kallas
välfärd
Fattigdom. Väldigt många pensionärer i vårt land lever under
EU:s fattigdomsgräns. Är inte äldre människor mer värda?
Politiker berättar om hur välmående vi är i vårt land, fan trot.
På äldreboenden hinner inte personalen stanna till för några ord och
lite mänsklighet. Boende som ska få hjälp med vardagliga göromål får
besök några minuter dagligen, på den tiden skall mat serveras, hygien
ska skötas med mera.
Jag kan inte se det som välfärd.
Stig Goetzinger, Tullinge “
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“Statligt landsbygdslån kan ge fler bostäder

Särskilt svårt är det att hantera snabba svängningar i efterfrågan. På
många håll har vikande befolkningskurvor på kort tid vänts uppåt på
grund av flyktingvågen.

Att bygga bostäder i små kommuner med stort flyktingmottagande är förenat med hög ekonomisk risk. Det är skälet till att tillgänglig mark inte utnyttjas, enligt Björn Wellhagen på Sveriges
byggindustrier. Han efterlyser ett statligt landsbygdslån för att få
fart på byggandet.

– Försiktigheten med att bygga på vissa ställen kan ha att göra med att
man inte vet om människorna kommer att vara kvar där på lång sikt.
Det kan vara tillfälliga behov. För inte så många år sedan fick man gå
in med statliga pengar för att riva hus. Det är den här ryckigheten som
är svår, säger Björn Wellhagen.

Det byggs fler bostäder än på länge i Sverige. Förra året påbörjades
cirka 63000 bostäder, att jämföra med cirka 17000 år 2009. Ändå är
det långt kvar innan bostadsbristen är löst. Fram till och med 2020
behöver det byggas 88000 bostäder varje år, enligt Boverket.
Särskilt svårt är det att få fart på byggandet utanför storstäderna. DN
skrev i går om en rikstäckande kartläggning som Sveriges kommuner
och landsting (SKL) har gjort. Den visar att det i många landsbygdskommuner finns mer detaljplanerad mark än vad som bebyggs. Inte
minst handlar det om kommuner som haft en snabb befolkningstillväxt
på grund av ett stort mottagande av nyanlända.
Oavsett hur stort bostadsbehovet är så måste byggherrarnas kalkyler gå ihop, påpekar Björn Wellhagen, samhällspolitisk chef på Sveriges byggindustrier.
– I kommuner där det finns en svag marknad så spelar det ingen roll
om man tar fram mark eftersom ingen vågar bygga där, säger han.

Sveriges byggindustrier ser delat risktagande som en möjlig lösning.
Det skulle kunna utformas som ett statligt landsbygdslån till bostadsprojekt. Enligt modellen skulle 50 procent av investeringen finansieras
med marknadsmässiga banklån, 20 procent med eget kapital och 30
procent med pengar som staten lånar upp till låg ränta.
– Den finansiella risken med att bygga är större ju längre ut du kommer från storstäderna eller tätorterna. På det här sättet skulle du fördela
risken mellan tre parter, säger Björn Wellhagen.
SKL:s kartläggning visar också att hälften av landets kommuner tar
fram detaljplaner på i snitt ett år.
– Det är skönt att höra att en del kommuner ligger långt framme med
sin planberedskap, säger Björn Wellhagen.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“ Okänd tog över kraftstationen och
stängde av elen
Hackarattacker som slår ut elnät, saboterar vattenförsörjning och
andra samhällskritiska system – det är vad säkerhetsexperter har
varnat för i åratal. En kall decembernatt i Ukrainas huvudstad
gick det från hot till verklighet. Nu har elsystem slagits ut via nätet
två gånger med hundratusentals strömlösa som resultat.
Klockan var sju minuter före midnatt, den 17 december i fjol, när
strömmen plötsligt gick i en del av Kiev. Lampor slocknade, tv-apparater blev svarta och fläktar stannade.
Inget ovanligt så långt. Elavbrott inträffar överallt. Ofta avhjälps de
snabbt, framför allt i moderna elnät där så gott som varje del är kopplad till nätverk och kontrolleras på distans.
Men det fanns något oroande över just den här händelsen. Ingenting
såg ut att vara sönder. Kraftstationen Pivnitjna, som förser en del av
staden med elektricitet, hade helt enkelt stängts av. Det hade skett över
nätet – stationen var en av de mer moderna och fjärrstyrda – via betrodda uppkopplingar, de som tekniker skulle använda.
Problemet var bara att ingen på elbolaget hade gjort det. Och ingen
förstod hur det hade gått till. Antingen, resonerade utredarna, hade
teknisk utrustning kraschat på ett mycket märkligt sätt. Eller så hade
någon hackat sig in i elbolagets system och fått så vidsträckt tillgång
att den – eller de – kunde slå ut elektriciteten i en huvudstad Europa

utan att ens själv vara på plats.
När det händer är ett mardrömsscenario inte långt borta. Ett iscensatt,
långvarigt strömavbrott kan skapa enorma problem. El värmer upp
bostäder, låter människor laga mat, ser till att sjukhus och kommunikationer fungerar. Högteknologiska samhällen är beroende av många
sorters infrastruktur, men ingenting fungerar utan el.
Det dröjde innan bilden klarnade, men det var ingen slump att
hackarscenariot fanns på utredarnas bord från början. Nästan exakt ett
år tidigare hade elen också försvunnit – och den gången var orsaken
tveklöst ett dataintrång. Det var den första gången någonsin som en del
av ett lands elförsörjning slogs ut i en medveten, riktad hackarattack.
Då, i december 2015, började allt med en enskild persondator som
betedde sig märkligt. Det var i staden Ivano-Frankivsk i västra Ukraina
där en operatör på det lokala elbolaget – med ”it’s always brighter with
us!” som slogan – höll på att packa ihop för dagen. När han tittade upp
från sina papper såg han hur muspekaren på skärmen hade börjat röra
sig av sig själv. Den tog fram systemen som hanterade elnätet och
började leta upp avstängningsknappar.
Operatören grep efter sin mus, men hade helt tappat kontrollen över
datorn. Snart insåg han att hans lösenord var utbytta och det fanns
ingenting han kunde göra.
Bland it-säkerhetsexperter över hela världen blev det ett kvitto.
Farhågorna som hade funnits i flera år hade inte varit obefogade. Prat
om digitala vapen och it-krigföring framstod inte längre som teorier.

– Det var just vad folk hade gått och väntat på. Något mer storskaligt,
en riktad attack som är en del av en större konflikt där man kan börja
prata om it-vapen, säger Robert Malmgren, it-säkerhetsexpert med
industrisystem som specialitet och många aktörer inom elförsörjning
som uppdragsgivare.
– Att det hände i just Ukraina var väl inte heller så oväntat. Så mycket
annat hände där samtidigt, med angrepp på myndigheter, mot media,
industrier och mycket annat.
Attacken, som beskrivs i tidningen Wired, var inte ensam. Exakt samtidigt angreps tre olika elbolag, synkroniserat som en militäroperation.
Angriparna visade sig ha en oerhörd förmåga. De kunde utveckla
egen, manipulerad mjukvara som installerades i elnätens styrsystem
och de kunde utveckla avancerade attackprogram.
En rad metoder användes: Reservsystem kopplades bort. Angriparna
aktiverade en funktion, kallad Killdisk, som totalraderade hårddiskar.
Till och med elbolagens kundtjänsttelefon slogs ut genom en överbelastningsattack. Någon lyckades få ett helt telefonisystem, troligtvis i
Ryssland, att peppra kundtjänsten med automatiska samtal. Till slut
blev det omöjligt för riktiga kunder att nå fram och slå larm om att
strömmen hade gått.
Allt för att göra det så svårt som möjligt att återställa eldriften. När
attacken väl skedde hade de haft tillgång till systemen i minst ett
halvår, har kartläggningar senare visat.

– Det säger mycket om hur avancerat detta var. De lyckades ta sig in
på en mängd ställen och de samordnade aktionen. Allt tyder på att de
hade stora resurser och gott om tid, säger Robert Malmgren.
Frågan är vilka ”de” är. Stora, resurskrävande attacker brukar få
bedömare att peka på stater som sannolikt ansvariga. Men det kan
betyda olika saker, allt ifrån att en underrättelsetjänst eller militärt itförband begår intrång och utför sabotage, till att grupper i landet
agerar på egen hand men att staten låter dem hållas så länge syftet
sammanfaller med dess intressen. Eller ett mellanting, att staten stöder
hackargrupper, it-brottslingar eller politiskt motiverade aktivister men
håller tillräckligt avstånd för att kunna förneka inblandning om de
avslöjas.
Ukraina har utan omsvep pekat ut Ryssland som ansvarigt. Mycket
riktigt leder många spår dit, även om långt ifrån alla utredare är säkra
på hur eventuella kopplingar till ryska myndigheter ser ut.
– Det ligger nära till hands att det har med konflikten med Ryssland att
göra. Men det är aldrig enkelt med digitala bevis, säger Robert
Malmgren.
Robert M Lee är grundare av ett säkerhetsbolag och ingick i en internationell grupp experter som kallades till Ukraina efter den första
attacken. I våras besökte han Stockholm och talade på konferensen
4Sics. Han drar två slutsatser om de hackade elnäten. För det första att
en aktör med rejäla muskler låg bakom, de tycks bland annat ha kunnat
testa sina metoder på elsystem före angreppet.

För det andra: Angriparna hade kunnat göra betydligt större skada.
Omkring 250 000 kunder blev strömlösa de här gången. Det hade
kunnat vara betydligt fler.
– För mig ser det verkligen ut som att de höll tillbaka. Av någon anledning gjorde de inte så stor skada som de kunde ha gjort. De hade 
tagit sig in på många fler anläggningar, de valde bara att attackera tre.
Den andra attacken, nu i vintras, utreds fortfarande. Många detaljer är
okända eller hålls hemliga. Men några utredare har tagit bladet från
munnen. En av dem är Oleksij Jasynskyj. På säkerhetskonferensen S4
i Florida nyligen lade han och hans kollega Marina Krutova fram
några slutsatser.
För det första, det råder ingen tvekan om att även avbrottet i december
2016 var resultatet av en attack. Några av parallellerna är kusliga:
Båda utfördes alltså i december, men infiltrationen började redan i juli.
Vem som än låg bakom dem kunde hålla aktionen i gång i månader.
Båda gångerna användes skickligt utformade, riktade utskick av falska
mejl som smög in trojaner på mottagarnas datorer, vilket gav angriparna en väg in. Därefter skiljer sig attackerna något, men klart är att även
den här gången var det en resursstark grupp som låg bakom.
– Angriparna måste känna till utrustningen och industriella system.
Sådan dokumentation är inget man hittar på nätet. Jag tycker det är
väldigt oroande, säger Marina Krutova i sitt anförande.

Oleksij Jasynskyj har sin egen förklaring till varför just Ukraina
angrips om och om igen:
– Vi har anledning att tro att Ukraina har blivit en träningsplan för
attacktekniker som senare kommer användas över hela världen.
Linus Larsson linus.larsson@dn.se “
2014 intog och annekterade Ryssland halvön Krim. Kort därefter tog
maskerade män kontrollen över myndighetsbyggnader i landets östra
delar.
I april skickades den ukrainska försvarsmakten till området och krig
utbröt mellan den och ryskstödda separatister.
Överenskommelser om vapenvila har brutits flera gånger. Hittills har
10 000 personer har dödats i striderna. “
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“Säkerheten för elnät skärps efter itattacker
Två omfattande it-attacker har slagit ut elnät i Ukraina. Det är
första gången strömförsörjning har saboterats genom hackarangrepp. Nu trappar den svenska elbranschen upp skyddet. – Det är
inte ett teoretiskt hot längre, utan ett faktum, säger Svenska kraftnäts säkerhetsskyddschef Alireza Hafezi.
Aktörer på den svenska elmarknaden sätter säkerhetsfrågor högre på
agendan i takt med att nya uppgifter om it-angrepp på elsystem framkommer. På bara drygt ett år har två allvarliga incidenter uppdagats.
Båda har ägt rum i Ukraina. Den senaste konstaterades helt nyligen
vara resultatet av en attack, i stället för ett normalt elavbrott.
– När något sådant här händer blir det en väckarklocka – det kan hända
oss också, säger Alireza Hafezi, säkerhetsskyddschef på Svenska
kraftnät som driver stamnätet, grunden i landets elförsörjning.
De två attackerna uppdagades båda i Ukraina inom loppet av ett år.
Vid den första, i december 2015, slogs tre elbolag ut i en samordnad
attack, med hundratusentals strömlösa kunder som resultat. Angriparna
hade hackat elbolagens system i flera månader utan upptäckt.
I vintras var det dags igen. Sent på kvällen den 17 december försvann
strömmen i delar av Kiev sedan en nätstation hos energibolaget
Ukrenergo hade slutat fungera. Nyligen bekräftade företaget att även

detta haveri hade orsakats av någon som hade hackat sig in i systemet.
Attackerna är de första någonsin som framgångsrikt har saboterat 
elnät över internet, ett scenario som säkerhetsexperter har varnat för i
åratal.
Alireza Hafezi på statliga Svenska kraftnät betonar att Sverige har ett
i grunden robust elnät, men säger samtidigt att situationen är allvarlig.
– Den här typen av sårbarhet kan drabba vilket land som helst och
vilken organisation som helst, även det svenska elsystemet. Det viktiga
är att vi arbetar förebyggande mot sådana attacker och har beredskap
för om de väl inträffar.
Den upptrappade säkerheten handlar om tekniska åtgärder, att upprätta
krisplaner och vägledningar. Svenska kraftnät har, efter händelserna i
Ukraina, byggt upp tillfälliga testanläggningar där it-attacker mot elnätens kritiska styrsystem kan simuleras i säker miljö.
Incidenterna i Ukraina har skapat rusning till sådana utbildningar, när
allt fler elbolag får upp ögonen för hur allvarliga konsekvenser data
intrång mot elnät kan få, berättar Alireza Hafezi.
– Varje utbildning har varit fulltecknad, vi har en väntelista och
diskuterar om vi behöver ytterligare tillfällen. Det visar att företagen
nu tar frågorna på allvar och vill lära sig hur de kan skydda sig mot
hot.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lyfte redan i
fjol fram elförsörjning och it-säkerhet som två av de områden där det
svenska samhället är som mest sårbart.
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– En sådan händelse har vi haft på radarn länge, men det blir aldrig i
detalj som man har tänkt sig. Vi började direkt arbeta ganska febrilt för
att reda ut vad som hade hänt. Det är en speciell händelse, en ögonöppnare, säger Åke Holmgren, chef på MSB:s enhet för skydd av
kritisk infrastruktur och cybersäkerhet.

Efter Pekinglarmet vill miljöförvaltningen ta fram astmariskkartor och göra luftprognoser fyra dagar i förväg över hela Stockholm. – Vi behöver få ut bättre information på ett tidigare stadium
till medborgarna, säger Malin Täppefur, chef på SLB-analys.

Ukraina har pekat ut Ryssland som ansvarigt för de hackade elnäten.
Många utredare med insyn drar samma slutsats, även om flera flaggar
för att det kan röra sig om grupperingar med oklar koppling till den
ryska staten.
Ellevio, som driver stora svenska elnät efter avknoppningen från Fortum, delar bilden av ett ökat hot.
– Jag ser det som ett bevis för att man aldrig kan slå sig till ro när det
gäller it-säkerhet, säger Jan Olsson, ansvarig för Ellevios itinfrastruktur.
Allt tyder på att det är aktörer med stora resurser som utför attackerna,
säger han.
– Man kan se att det är mer muskler bakom. Det är ganska tydligt att
detta är riktigt organiserade aktiviteter. Det som hände i Ukraina är
inget man gör utan att vara förberedd och ha rätt förutsättningar.
Linus Larsson linus.larsson@dn.se “

“ Karta ska varna för dålig luft

Stockholms stad fick många samtal från oroliga stockholmare när larmet gick om att luften var sämre än i Peking i slutet av januari. SLBanalys på miljöförvaltningen ansöker nu om pengar för att ta fram
astmariskkartor som visar luftkvaliteten i realtid.
– Vi får väldigt mycket frågor om hur luften är där man befinner sig
och det har vi inte exakt svar på. Framför allt astmatiker ska kunna
planera sin medicinering och välja om man vill gå ut eller inte, säger
Malin Täppefur, chef på SLB-analys.
I dag görs prognoser för nästkommande dag och visar en genomsnittlig haltnivå för hela staden. Den nya kartan skulle visa en sammanvägning både luftföroreningar och pollen – gata för gata. Med hjälp av
europeiska luftkartor, meteorologiska data, pollenprognoser, lokala
luftmätningar och geografiska data hoppas man vara steget före nästa
gång förorenad luft lägrar Stockholm.
– Vi vill kunna ge prognos redan fyra dagar i förväg. Haltkartan skulle
kunna uppdateras en gång i timmen. Oavsett var du befinner dig i
Stockholm så skulle du kunna få en aktuell lufthalt, säger hon.

Är Stockholmsluften lika smutsig som i Peking?
– Vi hade inte alls halter som man normalt har i Peking. Vi kom upp i
80 mikrogram av PM 2,5 och i Peking är det inte alls ovanligt med 200
till 500 mikrogram. Normalt har vi halter på 10 mikrogram vilket är
långt under gränsen för utomhusluft. Det var extremt och sedan dess
har värdena varit normala.
Hur kunde det ändå bli så allvarligt?
– Det blev väldigt kallt i Europa och luftmassan blandade sig inte
under transporten in mot Sverige. Vi träffades av höga halter av fina
partiklar som höll i sig ett dygn. Det är väldigt ovanligt och händer
inte ens en gång per år, säger hon.

– Effekterna på lungfunktion och hur lungorna växer är klart
signifikanta på barn i Stockholm. Om man utsatts för höga
föroreningshalter tidigt i livet har man tre till fyra gånger ökad risk för
att få sämre lungfunktion upp till tonåren, säger Erik Melén, docent på
Karolinska institutet.
Han möter barn med nedsatt lungfunktion som läkare på Sachsska
barnsjukhuset och ser behovet av en astmariskkarta.
– Många familjer med barn som har astma eller luftvägsproblem är
bekymrade över vad det betyder att bo i stan. Borde vi flytta eller kan
vi bo kvar? Det är frågor som kommer som ett brev på posten med
sådana här larm, säger han.

Astmariskkartan välkomnas även av miljöborgarrådet.
– En karta som i realtid illustrerar föroreningar och pollen skulle vara
ett väldigt bra verktyg för utsatta grupper som har problem med dålig
luft, som barn, äldre och astmatiker, säger Katarina Luhr (MP).
När kan den bli verklighet?
– Jag tycker att det är väldigt intressant och något jag skulle vilja se i
Stockholm. Men vi måste först titta på tekniska förutsättningar, om det
inte blir ett jättedyrt projekt skulle det kunna vara en prioritet inför
höstens budget, säger hon.
Cirka 10 procent av stockholmarna lider av astma och forskare på
Karolinska institutet har sett att luftföreningar påverkar både risken att
utveckla astma och att få sänkt lungfunktion upp till tonåren.

Vad uppmanar ni de oroliga?
– Har man väldigt känsliga barn kan man undvika de mest trafikerade
vägarna. Ju mindre exponering desto bättre för lungorna, framför allt
tidigt i livet. Det är väldigt tydligt att luftföroreningar drar i gång
inflammation i luftvägarna, ökar slembildning och kan ge astmatiska
attacker.
Nu har Södersjukhuset och Karolinska institutet startat 24årsuppföljning av BAMSE-studien som startade 1994 för att ta reda på
om även vuxensjukdomar som KOL påverkas av mer än rökning.
– Många riskfaktorer som passiv rökning, luftföroreningar eller att
vara för tidigt född kan spela in och börja redan i småbarnsåldern, 
säger Erik Melén.
Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se “

Kunskap i samverkan – för samhällets
utmaningar och stärkt konkurrenskraft,
Prop. 2016/17:50 (pdf 1 MB)
Avsnitt 10.2 tycks handla om att forskare ska redovisa sina forskningar så att utomstående får kunskaper om vad det handlar om.
Den stora allmänheten har behov av få veta vad forskarna gör, de
måste ha bra kunskaper om vad de tusentals professorer och
andra forskare gör, som med statens pengar håller på med vad?
Universitetskanslerämbetet bör upprätta en förteckning över professorerna/professurerna med uppgifter om deras forskningar.
Förteckningen borde göras enligt systemet för mänskliga verksamheter.
Utredningen den 1 oktober 2015 innehåller mycket omfattande
uppgifter om högskolor, forskning, klassifikationssystemet för
verksamheter m m. Där finns utredningar om en förteckning över
professurer enligt systemet för mänskliga verksamheter.
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
Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad augusti 2016 finns i
Sven Wimnell 9 november 2016: Verksamheter och kunskaper
som alla i en demokrati bör känna till och vad regeringen gör och
borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf

Propositionens 10.2 Ökat tillgängliggörande och användande av
forskningsinfrastruktur
Regeringens målsättning är att Sverige ska få en högre utväxling på de
omfattande investeringar som görs i forskningsinfrastruktur, inte bara i
form av framstående forskning utan även genom ökad tillväxt, konkurrenskraft, innovation och samhällsnytta. En del i det arbetet innebär
att öka tillgängligheten för näringsliv, offentlig sektor och internationella aktörer till nationella forskningsinfrastrukturer, vilket kan ske på
flera olika sätt. Det kan t.ex. innebära att användare från näringsliv och
offent-lig sektor får tillgång till befintliga infrastrukturer i högre grad
för att bedriva forskning och utveckling.
Ett ökat tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur kan även
innebära att svenska små och medelstora företag och industri får ökad
tillgång till den marknad som finns i form av att leverera avancerade
tekniska komponenter och tjänster vid uppgradering av befintlig
infrastruktur eller vid utveckling och konstruktion av ny infrastruktur.
Utveckling av avancerade nyckelteknologier och metoder gynnas av
en nära samverkan mellan forskare vid lärosäten, forskningsinstitut
och näringsliv på olika nivåer. Ett exempel på denna typ av utveckling
är när en forskare som använder en infrastruktur aktivt deltar i utvecklingen av forskningsinfrastrukturerna, t.ex. genom att utveckla avancerade tek-niker, metoder och komponenter som kan användas vid uppgradering av befintliga anläggningar och konstruktion av nya. Ett
sådant utvecklings-arbete är ofta resultatet av teknisk forskning och
innovation som sker i samarbete mellan universitet, högskolor och
näringsliv. Stärkt samverkan mellan forskare inom universitet och
högskolor och näringslivet har därför stor potential att bidra till en mer
forskningsintensiv och konkurrenskraftig utveckling av svenskt
näringsliv. Detta ligger i linje med Sveriges utveckling som kunskaps-

baserad industrination och regeringens strategi för nyindustrialisering
av Sverige. Det är därför angeläget att underlätta för svenska forskare
att i högre grad medverka i uppbyggnad och utveckling av den forskningsinfrastruktur som Sverige investerar i. Likaså är det prioriterat att
stödja svenska företag som vill leverera tekniska komponenter och
andra avancerade produkter till konstruktion och uppgradering av
forskningsinfrastrukturer.
Runt ESS och Max IV finns goda möjligheter att etablera ett internationellt ledande kompetenskluster (även kallat Science Village
Scandinavia) som kan exponera svensk forskning, spetsteknik och
kompetens mot nationella liksom internationella aktörer. Liknande
möjligheter finns t.ex. kring SciLifeLab i Stockholm och Uppsalaregionen. Miljöerna förväntas bli mötesplatser för forskare, näringsliv
och offentlig sektor. Öppna samarbeten mellan dessa aktörer ökar
möjligheten till nyttiggörande av de forskningsresultat som genereras
vid anläggningarna. De stora nationella forskningsinfrastrukturerna
bedriver redan i dag samverkan med bl.a. företag som har en tradition
av att samarbeta med lärosäten och ser mervärdet i dessa samarbeten.
För andra aktörer, som saknar tradition av att samverka med forskningsutövare, finns dock behov av vägledning och tydliga ingångar till
forskningsinfrastruk-turerna. Det är därför viktigt att sprida kunskap
om de möjligheter till framstående forskning och innovation som ESS,
Max IV och SciLifeLab erbjuder och att skapa mötesplatser mellan
forskningsinfrastrukturerna och potentiellt nya användare.
Mot denna bakgrund bör därför Vetenskapsrådet få i uppdrag att, i
samråd med Vinnova och andra relevanta aktörer, utlysa medel för att
stödja utveckling av tekniskt avancerade metoder, tekniker och komponenter. Syftet med medlen bör vara att främja svenska forskares och
svenskt näringslivs medverkan vid utveckling och uppgradering av

befintlig forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet bör vidare utlysa
medel som möjliggör för svenska lärosäten att ge vägledning och stöd
för externa aktörer i syfte att öka deras deltagande och användande av
forskningsinfrastrukturerna. I budgetpropositionen för 2017 beräknar
regeringen att Vetenskapsrådets forskningsanslag ökar med 30 miljoner kronor 2018. Regeringen beräknar att anslaget bör öka med ytterligare 10 miljoner kronor 2019. Därmed beräknas anslagsnivån bli 40
miljoner kronor fr.o.m. 2019 för detta ändamål.
Möjlighet att ta ut vissa avgifter för användning av forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur möjliggör och stöder vetenskapligt framstående forskning som möter behov vid lärosäten men också inom näringsliv och offentlig sektor. Det är därför betydelsefullt att forskningsinfrastrukturer görs tillgängliga för alla dessa aktörer. Genom att öppna
forsknings-infrastruktur för alla aktörer kan investeringar i forskningsinfrastruktur göra maximal nytta i samhället. Konstruktion och drift av
forsknings-infrastrukturer täcks ofta av bidrag från både offentliga och
privata forskningsfinansiärer. De universitet och högskolor som är
värdar för forskningsinfrastrukturer tillhandahåller i regel inte bara
själva utrustningen utan även den personal och kompetens och det
kringmaterial som behövs för att använda den. Att tillhandahålla dessa
tjänster är sammantaget kostsamt. Det finns därför ett behov hos de
lärosäten som tillhandahåller dessa tjänster att kunna ta ut avgifter från
de som använder infrastrukturen, vare sig det är ett företag, ett annat
lärosäte eller en annan organisation. De myndigheter och organisationer som är värdar för forskningsinfrastruktur bör få det stöd de
behöver för att på bättre sätt kunna tolka hur avgiftsuttaget kan ske.
Regeringen avser att se över frågan.

Från Peter Erikssons hemsida.

Digitaliseringsrådets uppgifter

Digitaliseringsrådet – ett verktyg för aktivt
ledarskap inom digitaliseringspolitiken

Rådet ska:

Digitalisering skapar möjligheter inom många områden. Regeringen vill därför arbeta öppet och få inspel från personer med ett
brett spektrum av erfarenheter och kompetenser. Digitaliseringsrådet ska bidra till att digitaliseringspolitiken genomförs.
Regeringen behöver skapa sig en tydlig bild av digitaliseringens möjligheter för att Sverige ska nå målet om att vara bäst i världen på området. Digitaliseringsrådets analyser och inspel kommer att ligga till
grund för att genomföra och utveckla regeringens strategiska arbete
med digitalisering.
Det finns redan specialiserade råd inom områden som e-hälsa, digital
förvaltning och bredband. Digitaliseringsrådet ska bidra till ett samlat
ledarskap i regeringens digitaliseringsarbete. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson leder rådets arbete.
Digitaliseringen är ett av de områden som prioriteras av Nationella
innovationsrådet som leds av statsminister Stefan Löfven. Innovationsrådet har identifierat tre områden som centrala utmaningar för det
svenska samhället i omställningen mot en mer klimatsmart värld.
Dessa är digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Därför är det viktigt att Digitaliseringsrådets och Innovationsrådets arbeten stödjer varandra. Som stöd till Digitaliseringsrådet inrättas även ett
kansli på Post- och telestyrelsen (PTS).

• följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av
regeringens insatser där sådan utvärdering inte redan sker
• följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden
• jämföra med olika metoder hur Sverige presterar gentemot andra
länder, genom omvärldsbevakning, mätningar och fallstudier
• bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av
regeringens insatser
• vid behov utvärdera och vidareutveckla insatser
• lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och
roller, synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas
• samråda med Nationella innovationsrådet, Rådet för digitalisering av
det offentliga Sverige, Bredbandsforum, Styr- och
samverkansorganisationen för e-hälsohandlingsplanen, Rådet för
rättsväsendets informationsförsörjning samt andra funktioner
regeringen inrättat för att främja, genomföra eller utveckla aspekter av
digitalisering
Genvägar
	

 •	

 Pressmeddelande: Starkare samordning av
digitaliseringspolitiken
	

 •	


Regeringens strategiska samverkansprogram

	

 •	


Nationella Innovationsrådet

	

 •	


Digitalisering

Digitaliseringsrådets medlemmar:
Ann Hellenius, Stockholms Stad,
Anna Felländer, Swedish House of Finance,
Charlotte Brogren, Vinnova,
Darja Isaksson, digital strateg,
Jan Gulliksen, KTH,
Jeanette Andersson, Minc,
Martin Linder, Unionen,
Nicklas Lundblad, Google,
Sara Mazur, Ericsson,
Åsa Zetterberg, SKL.
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Regeringens arbete med digitalisering
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället.
Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den
för med sig.
Digitalisering

Pressmeddelande: Stärkt digital kompetens
i läroplaner och kursplaner
I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och
förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans
uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland
annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och
undervisningen i enskilda ämnen.
Ladda ner:
Informationsmaterial Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument
(pdf 176 kB)
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i
arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav
och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga
som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och
annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling
när det gäller digital kompetens. Samtidigt stärks förutsättningarna för
en nationellt likvärdig utbildning, undervisningens kvalitet förbättras
och elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat arbets- och
samhällsliv stödjs.
- Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka
världen. Det får inte vara beroende av vilken skola du går på eller
vilken lärare du har. Men avsaknaden av ett samlat nationellt ansvar
för digitaliseringen av skolan har gjort att skolan vidgat digitala klyftor
i stället för att sluta dem. Ett av mina första beslut var att be Skolver-

ket att tillsammans med forskare ta fram en samlad it-strategi för skolan. Nu kan vi äntligen fatta de första viktiga besluten för att förverkliga det arbetet. Det stärker jämlikheten i skolsystemen och elevernas
förberedelser för arbetslivet och demokratin, säger utbildningsminister
Gustav Fridolin.

	

 •	


att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg

	

 •	


att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster

	

 •	


att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens
påverkan på individ och samhälle

- Vi ändrar i gymnasieskolans ämnesplaner så att programmering läggs
till i flera matematikkurser. I samhällskunskap ska det ingå hur digitaliseringen påverkar samhället. Vi förstärker också skrivningarna om
medie- och informationskunnighet. Det handlar om att förbereda gymnasieeleverna för jobb, vidare studier och för ett liv som samhällsmedborgare i en digitaliserad värld, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018.
Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa
ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

- Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar samhället,
arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. Det här är ett litet
men viktigt steg på den vägen. Det förbättrar samtidigt förutsättningarna för att vi som samhälle ska lyckas dra nytta av digitaliseringens
möjligheter i form av ökad livskvalitet och förbättrad konkurrenskraft,
säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Sammanfattningsvis avser ändringarna:
	

 •	


att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika
ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik

	

 •	


att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga

	

 •	


att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i
handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Kontakt
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling
Helena Paues
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna
Ekström
Telefon 08-405 39 06
Mobil 072-209 45 20
e-post till Helena Paues
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson
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“Lärare dåligt förberedda på digital skola
Regeringen vill satsa på digitaliserad undervisning. Men nästan
hälften av lärarstudenterna tycker att utbildningen på ett dåligt
sätt förbereder dem för den typen av utlärning, enligt en ny
rapport.
Regeringen har tidigare presenterat satsningar på en digitalisering av
skolan. Regeringen lyfter fram lärarnas kunskaper som den viktigaste
faktorn för att kunna genomföra ändringen.
Men en ny undersökning, som gjorts av Demoskop på uppdrag av
stiftelsen Berättarministeriet, visar att just undervisningen kring digitalisering är det område lärarstudenterna är mest missnöjda med.
Nästan hälften av studenterna tycker att utbildningen på ett dåligt sätt
förbereder dem för att bedriva digitaliserad undervisning, medan en av
fyra tycker att det görs på ett bra sätt.
Sex av tio vill ha en ökad digitalisering av skolan, att jämföra med en
av tio som inte vill ha det.
I studien har 1346 studenter intervjuats, varav 76 procent kvinnor.
Skolverkets rapport ”IT-användning och IT-kompetens i skolan” från
2015 ger en liknande bild. Där uppgav endast 8 procent av lärarna i
grundskolan att man i stor utsträckning arbetar med att utveckla elevernas förmåga för källkritik på internet. 31 procent gjorde det inte
alls.

Carl Lindén är själv lärarstudent och ledamot i centrala styrelsen för
Lärarnas riksförbunds studerandeförening. Han känner igen sig i beskrivningen av att lärare förbereds dålig på digitaliserad undervisning.
– Det finns ett stort missnöje med hur man förbereds på att bedriva
digitaliserad undervisning, men hade man ställt frågan ”Hur förbereds
du på att bedriva undervisning?” skulle man nog ha fått liknande svar.
Landets lärarutbildningar ger inte studenterna redskapen man behöver
för att undervisa, säger han.
Henning Eklund henning.eklund@dn.se “
“Fakta. Digitalisering i skolan
Regeringen har presenterat en satsning som går ut på att ändra läroämnes- och kursplaner för att skolan ska ta ett tydligare ansvar för
digital undervisning.
Bland annat ska programmering införas i flera ämnen redan från första
klass, elevernas förmåga att vara källkritiska på nätet ska stärkas, och
skolan ska satsa på digital läsning. “

Från miljöministerns hemsida

Karolina Skog höll rundabordssamtal om
jämställd stadsutveckling
På Internationella kvinnodagen den 8 mars höll miljöminister
Karolina Skog ett rundabordssamtal i Göteborg om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var grön och jämställd stadsutveckling. Miljöministern inledningstalade även på konferensen
Urbant Forum i Göteborg.
	

 	

	

	

Nästa
Vid rundabordssamtalet deltog forskare, byggbolag, arkitekter och
kommunala aktörer från Göteborg och Västra Götaland. Samtalet
handlade särskilt om vad staten kan göra för att stödja arbetet för
social hållbarhet i stadsutvecklingen.
- Regeringen vill ge kommuner och regioner fler verktyg för att kunna
arbeta med trygghet, jämställdhet och inkludering i stadsplaneringen.
Vi behöver också formulera en tydlig nationell stadspolitik och därför
tar jag nu tillsammans med kulturministern och bostadsministern ett
helhetsgrepp om den byggda miljön, sa miljöminister Karolina Skog.
Jämställdhetsperspektivet syns tydligt i stadsutvecklingen. De gemensamma ytorna i städerna är till för alla, både kvinnor och män. Det är
viktigt att det i planering och byggande inte skapas onödiga barriärer
mellan områden, varken fysiska eller sociala. Det är också viktigt att ta
hänsyn till trygghetsaspekter, då kvinnor känner en större otrygghet i
det offentliga rummet. Det behövs också planering och utbyggnad av
kollektivtrafik, eftersom det finns studier som visar att kvinnor generellt sett utnyttjar kollektivtrafiken mer än män.
- Staden handlar om människorna. Det är i mötet mellan människor
som idéer uppstår. Torg, parker och centrum behöver utformas så att

de upplevs som trygga, jämställda och inbjudande, sa miljöminister
Karolina Skog.
Rundabordssamtalet är ett led i arbetet med att ta fram regeringens
skrivelse Levande städer, som ska lämnas till Riksdagen i sommar.
Under våren 2017 håller miljöministern ett antal tematiska rundabordssamtal, varav samtalet den 8 mars var det första. Syftet är att
hämta in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet med skrivelsen och
för att ta fram politiska mål för stadsutveckling.
Hållbar stadsutveckling - en viktig framtidsfråga
Framtiden ställer nya krav på våra städer och stadsutvecklingen är en
viktig del av lösningen på flera utmaningar. En hållbar stadsutveckling
innebär ett system som hänger ihop - med integrerade lösningar för
byggande, planering, vatten, avlopp, luft, energieffektivisering, avfallshantering, transporter och IT, kollektivtrafiklösningar, gång- och
cykel. Det är kommunerna som har de viktigaste verktygen inom
planering och byggande - för att hantera en hållbar utveckling av våra
städer. Det ökade bostadsbyggandet i Sverige innebär möjligheter att
ställa om till mer hållbara stadsstrukturer både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är viktigt att planering och utveckling av våra
städer sker med utgångspunkt i människors faktiska behov och
förutsättningar.
Genvägar
	

 •	

 Pressmeddelande: Miljöministern bjuder in till samtal om
jämställda städer på internationella kvinnodagen
	

 •	


Debattartikel: "Framtidens stadsutveckling behöver bli mer
jämställd"

	

 •	


Artikel: Internationell agenda för hållbar stadsutveckling nu på
plats

	

 •	

 Globala målen och agenda 2030
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"Framtidens stadsutveckling behöver bli
mer jämställd"
Debattartikel av Karolina Skog i Göteborgs-Posten den 7 mars
2017
När vi nu bygger mer än på länge har vi också en chans att ställa
om till mer klimatsmarta städer med människan i centrum. För
att de stadsmiljöer vi bygger ska bli socialt hållbara är en jämställd stadsplanering en viktig aspekt. Det ska jag samtala om när
jag besöker Göteborg i morgon, skriver miljöminister Karolina
Skog.
I morgon, på Internationella kvinnodagen, bjuder jag in till ett samtal
med aktörer i Göteborg kring grön och jämställd stadsutveckling. Jag
vill höra om hur Göteborg arbetar för att bli en sammanhållen och
inkluderande stad och få inspel till de nya nationella mål för
stadsutveckling som jag kommer att gå till riksdagen med i sommar.
Jag vill diskutera angelägna frågor som: hur kan stadsutvecklingen
bidra till mer jämställda och trygga städer? Hur ser vi till att skapa
mötesplatser, så att nya idéer kan födas? Vilka förutsättningar behövs
för att städerna ska kunna gå före i omställningsarbetet?
Samlat grepp
Det byggs mer än på länge i Sverige, det är både glädjande och angeläget. Samtidigt ska de stadsmiljöer som byggs också bli hållbara och
attraktiva. Tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter

Eriksson och kulturminister Alice Bah Kuhnke tar jag under våren ett
samlat grepp om hållbar stadsutveckling och arkitekturpolitik. Vi ser
att det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om
till mer klimatsmarta, attraktiva städer med människan i centrum.
Byggtakten innebär samtidigt utmaningar och hinder som behöver
hanteras. Framförallt behövs bättre förutsättningar för att bygga stad
och hela livsmiljöer, inte bara bostäder.
Den fysiska miljön påverkar människors beteenden och ger förutsättningar för hur vi möter varandra i vardagen. Jag ser allvarligt på de
problem som segregationen i städerna innebär och vill tillsammans
med kommuner och andra relevanta aktörer identifiera hur staten kan
bidra och underlätta för en socialt hållbar stadsutveckling.
Kvinnor reser mer miljövänligt
En viktig aspekt av detta är jämställd stadsplanering. Alla ska kunna
känna sig trygga i sin närmiljö och jag ser positivt på att flera svenska
städer arbetar aktivt för att förebygga den otrygghet som många kvinnor och flickor upplever i det offentliga rummet. Stadsutvecklingen
ska i högre utsträckning bidra till att fler känner sig trygga och vill
använda städernas gemensamma utrymmen.
En aspekt av jämställd stadsplanering handlar om våra resvanor.
Undersökningar visar att koldioxidutsläppen från våra transporter
skulle kunna minska med en tredjedel om män färdades på samma sätt
som kvinnor. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning väljer
hållbara transportmedel och reser generellt kortare sträckor än män.
Detta sätter fingret på en angelägen fråga: hur ser vi till att både bygga
städer för alla och samtidigt nå våra klimat- och miljömål?
Konkurrensen om mark i de växande städerna, tillsammans med
trängseln i trafiken, gör att vi på olika sätt behöver minska biltrafikens

roll i städerna. Även om bilen fortsatt har en plats i de svenska städerna är det nödvändigt att stadsutvecklingen i mycket högre utsträckning
omfördelar plats från parkeringsplatser och flerfiliga vägar till busskörfält, bra cykelbanor och breda trottoarer.

Intervju med miljöminister Karolina Skog.
Publicerad i Föreningen för samhällsplaneringens tidskrift PLAN,
nr 1, 1917

Politiska beslut
Det var politiska beslut som en gång i tiden satte bilen i centrum av
våra städer och det är politiska beslut som kommer att kunna prioritera
om gaturummet. Vi behöver ställa om till mer effektiva färdmedel som
gång, cykel och kollektivtrafik, och för det krävs politiskt mod och
beslutsamhet. Att Göteborgs stad exempelvis har tagit beslut om att
biltrafiken ska minska med en fjärdedel till år 2035 är ett steg i helt rätt
riktning.
Ett annat positivt exempel som jag har tagit intryck av är arbetet med
att utveckla ny stad i de gamla varvsområdena. Göteborg har arbetat
hårt för att göra älven till en tillgång för alla och utveckla en mer
socialt och ekologiskt hållbar stad. I Frihamnen kommer en ny tät
stadsdel med få bilar och mycket grönska att byggas.
Regeringen vill ta en tydligare roll för att möjliggöra hållbar och
jämställd stadsutveckling. Till sommaren går jag till riksdagen med de
första nationella målen för stadsutveckling någonsin. Nu har aktörer i
Göteborg chansen att ge inspel till vilken roll staten ska ta för att se till
att våra städer blir jämställda och öppna för alla.
Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsutveckling
Publicerad 07 mars 2017 · Uppdaterad 07 mars 2017

Karolina Skog (MP) är miljöminister med ansvar för miljöfrågor samt
stadsmiljöavtal och urban utveckling. Hon har tidigare bland annat
varit kommunalråd i Malmö Stad. Intervju av: Malin Bosaeus
Hej Karolina Skog, miljö- och stadsutvecklingsminsister.
Vilka tre frågor anser du är viktigast att vi arbetar med för att vi
ska få ett mer hållbar tsamhälle?
Det första är transportfrågorna. Det är vår största utmaning i Sverige,
utsläppen från transportsektorn minskar inte, tvärtom ökar de i vissa
delar. Transportfrågan är störst, viktigast men också svårast. Den är
så komplex och kopplar till både beteende, vår vardag, näringsliv och
gods. Planeringsmässigt så måste vi ta oss an den starka bilnormen och
tänka genom vad är det vi behöver bygga om? Där är det både städer
och större samhällen som behöver byggas om. Det är en jätte utmaning.
Det andra är klimatanpassning. Vi behöver bygga robusta system som
klarar av förändringar. Robusthet skulle jag vilja lyfta fram som en
viktig aspekt.
Den tredje är integration, där ser vi problem och den fysiska miljön är
en del av orsaken till problemen i våra städer. Vi kommer under de
kommande åren göra enormt stora investeringar i den byggda miljön i
Sverige, både när det kommer till infrastrukturen och husbyggande.

Jag tycker att det är viktigt att påminna om att det inte bara byggs en
massa bostäder, det ska även byggas service och infrastruktur kopplat
till dessa bostäder. Det är uppenbart att när man bygger väldigt mycket
på kort tid så blir fokus på kvantitet, Jag tycker att man ska se detta
som en enorm möjlighet att rätta till en del strukturella problem. Här
vill jag ingjuta mod! Vi har miljöer som har känts omöjliga, passa på
nu. Detta är en möjlighet att bygga bort barriärer och andra problem.

När vi pratar om transporter så kommer vi in på regionförstöring
och ökat resande. Hur ser ni på regionernas, i förhållande tillsvaga
roll?

Kopplat till transportsektorn, hur ser ni på de investeringar som
görs för att bygga nya motorvägar samtidigt som flera kommuner
sätter upp mål om att vara fossilbränslefria inom 15-25 år?

Skulle regionerna behöva andra verktyg eller styrmedel?

Jag förstår kritiken. Vi har nu gjort en stor förskjutning från väg till
järnväg. Nästa infrastrukturbudget ligger nästan helt på järnväg. Vi
behöver ta hand om den järnväg vi har bättre och även bygga nya
stambanor. Det är det vi ser att Sverige behöver och även det vi ser
att kommunerna efterfrågar. Vi ser också att många kämpar med de
regionala flödena som inte är helt enkelt att påverka för en kommun.
Då är bättre sparsystem något som vi från staten kan göra bättre.
Vi gör även satsningar på cykel och kollektivtrafik. Vi har infört ett
nytt stöd för detta genom stadsmiljöavtalen. Det är både ett stöd men
även ett ställningstagande att vi tycker att det är principiellt väldigt
viktigt. Detsamma gäller cykel, vi ser cykel som en viktig strategisk
planeringsfråga. Vi planerar för en nationell cykelstrategi, den bereds
nu.
Parkeringspolitiken är ett underskattat verktyg. Vi ser att alltfler
kommuner nu tar fram en aktiv parkeringsstrategi. Det är jättebra!

Jag ser att den regionala planeringen stärks på flera håll nu. Det tycker
jag är en positiv utveckling. Vi har inte.riktigt landat i vad det betyder
rent regleringsmässigt.

Jag är partisk här, jag var med i bostadsplaneringskommittén och
tyckte såklart att det förslag som vi tog fram är bra. Men frågan är
uppenbarligen komplicerad och det vi ser nu är att den får växa fram
mer organiskt och utvecklas underifrån. Jag ser att fler och fler planeringsfrågor blir regionalisemde, men det måste växa underifrån. Det
gäller även bosradsfrågorna, man behöver ha regionala kappor. De
regionala mvecklingsplanema ser jag blir mer och mer viktiga.
Kan man säga att samverkansverktygen blir viktiga snarare än att
det kommer att bli en maktförskjutning?
Ja det kan man säga. Och den kanske kommer att komma någon gång.
Men inte just nu.
Har kommunerna rätt verktyg i dagsläget för att genomföra de
insatser behövs?

Nej, kommunerna behöver fler verktyg, bland annat inom transportfrågorna. Ett verktyg som är i pipen är miljözoner för lätta fordon. Det
är ett verktyg som har efterfrågats och som jag ser kan vara väldigt bra
för vissa kommuner. Det är just nu ute på remiss.
Jag som är stadsutvecklingsminister ser det som mitt främsta uppdrag
att se till att kornmunerna har de verktyg som de behöver. Jag vill
gärna titta på om vi kan ge kommunerna fler verktyg. Inte minst
kopplat till transporterna.
Ett verktyg som kommunerna kan nyttja är markpolitik. En utmaning är att värdeskapandet av den kommunala marken behöver vara långsiktig samtidigt som det är lockande att försöka få ut
högsta möjliga intäkt via försäljning av marken. Planerar ni från
regeringen sida något för att öka incitamenten för kvalitetsfokus
hos kommunerna?
Markpolitik är otroligt viktigt, man ska verkligen använda den aktivt
för att simpa nmgsiktighet. Ett problem vi ser är att kommunerna inte
äger sä mycket mark. Vi kommer att beröra detta i de strategier som vi
pratade om innan. Då kommer vi att peka ut en riktning, samt ansvaret och behovet av en aktiv markpolitik.
Ett verktyg som används i olika skeden av planering är modeller
och prognosen som utgår från befintig datoa och dagens normer.
Har nifnderat på vilka verktyg vi behöver när vi ska ställa om vårt
samhälle?
Min bild är att vi behöver lämna prognosstyrning och gå mot målstyrning. Då behöver vi titta på vilka samhällen vi vill ha och sen hur

vi bygger det. Från regeringens sida så har vi till exempel ökat målstyrningen av Trafikverket. Vi har ändrat relationen mellan de mål vi
sätter upp för Trafikverket i senaste infrastrukturpropositionen och då
ökat vikten av styrning. Sen kommer det att ta ett tag innan vi ser
utfallet, det behöver sippra ner hela vägen till förändrade modeller
och verktyg. Det tar sin tid.
Har ni diskuterat medel till forskning för att hitta nya metoder
och planeringsverktyg?
Absolut, vi har i forskningspropositionen lagt väldigt stor vikt vid
samhällsplanering, där åekar vi på behovet av mya metoder och modeller. Vi gjorde ett nytt stort 10 -årigt program för samhällsbyggnad.
Genom programmet pekar vi ut ett område där vi från regeringens sida
ser ett behov. Nu börjar arbetet i forskningsråden med att fylla detta
område med innehåll. Där hoppas jag även att samhällsbyggnadssektorn tar tillfället at diskutera vad det ska fyllas med.
Vad anser du att vi planerare kan bidra med för att vi ska få ett
mer hållbart samhälle?
Ni måste i den här höga byggtakten och kvantiteten stå för kvalitén.
Inte genom att vara nejsägare utan det är ni som kan hitta lösningar
som hanterar både kvantitet och kvalité. Stå upp för det ni kan, det är
ingen annan som kommer att göra det. Om inte ni gör det så kommer
byggena bli väldigt massiva och kvantitetsfokuserade. Var ifrågasättande och skapa konstruktiva lösningar. Utgå från att det inte finns
något annat än att det kommer att byggas stora kvantiteter, det finns
inte på kartan att vi kommer att ta det lugnt. Då kommer inte männi-

skor få tak över huvudet. Frågan är vad vi gör med allt som ska
byggas.
Viika politiska styrmedel och verktyg planerar ni att nyttja de
för att komma närmare en hållbar samhällsutveckling?
För det första ska vi från regeringens sida vara tydligare med att peka
ut en riktning för samhällsplaneringen. Jag som har gått från kommunpolitiken till regeringen ser väldigt tydligt att det i rikspolitiken har
funnits en rädsla för att tycka för mycket om samhällsplanering. Så
fort man säger någonting sä kommer nian in på det kommunala planmonopolet. Jag tycker att man har varit överdrivet försiktig. Jag såg i
kommunpolitiken att det finns en efterrågan på riktning och där finns
ett glapp som vi behöver fylla. Det planerar vi att göra. Där samarbetar jag med Bostadsrninistem och Kulturministern. Vi kommer under
året att lägga fram tre olika dokument. Peter Eriksson kommer att ta
fram "Arkitekturpolicy om hållbara stadsmiljöer". Alice Bah Kuhnke
kornmer att fram en proposition baserad på Christer Larssons utredning "Gestaltad livsmiljö", den kommer att heta "Politik för arkitektur,
form och design". Och jag kommer att ta fram "Levande städer".
Samlat kommer dessa tre dokument att peka ut en tydlig riktning för
planering och arkitektur i Sverige. Detta för att fylla det glapp där vi
tycket att staten tidigare har varit för försiktiga.
Kan manjämföra det med en nationell strategi som andra länder
har?
Ja det kommer att vara åt det hållet. De kommer att hänga ihop, men
vara på lite olika abstraktionsnivåer och fokus. Jag är mer i staden,

Peter mer fokus på husen och Alice en sammanhängande bild. Men
alla med samma riktning. De kommer under tidig höst. men vi kommer att kunna berätta mer om innehåll let innan dess.
Riksintressen är en fråga som ständigt diskuteras och debatteras.
Anser ni att regelverket behöver reformeras eller ej?
Jag är väl medveten om att det finns stark kritik. Jag har valt att skicka
ut riksintresseutredningen pä remiss och ser verkligen fram emot att ta
del av remisserna. Jag hoppas att det i svaren finns en hel del förslag
och att det blir en konstruktiv diskussion. Kritiken är till många delar
berättigad men om man hör deatten så kan man ibland tro att om vi
bara tar bort riksintressena så kommer allt att rinna på som vatten. Det
tror inte jag. Jag anser att riksintressena har en funktion och konflikterna kvarstår även utan dem.
Vi behöver bra och systematiska verktyg för att hantera målkonflikterna. Det är i översiktplanerna och detaljplanerna som målkonflikterna ska hanteras, oavsett vilket system vi har. Peter Eriksson kollar på
att stärka översiktsplanen som verktyg. Det ser jag kan vara bra på
flera sätt, eftersom det är i översiktsplanen som man lägger upp alla
allmänna intressen på bordet.
Byggproduktionsfasen står årligen för lika stor klimatpåverkan
som hela driften av husen under 50 år. Bör staten styra mot
minskad klimatpåverkan under byggproduktionen eller bör det
vara upp till marknaden?
Vi har identifierat att del finns en bristande kunskap i branschen om
klimatpåverkan i byggprocessen. Därför har Peter Eriksson etablerat

ett centrum för hållbart byggande med fokus på kunskapspridning. Det
finns en del aktörer som kan detta väldigt bra men vi behöver öka
spridningen av kunskap. Bland annat öka kunskap om träbyggande
som vi ser har en väldigt stor potential i Sverige. När vi pekar på träbyggande från regeringens sida så handlar det inte om att vi anser att.
vi är bäst på att välja material, det ska ses som en symbol på att det
finns lösningar.
Så mer fokus på kunskapssprdning än styrning från er sida?
Mer kunskap än styrning nu, men det kan finnas behov av styrning
längre fram också.
Stort tack för denna intervju! Har du något du vill säga till våra
läsare som vi inte tagit upp?
Jag vill slå ett slag för att det fortfarande finns möjlighet att söka
bidrag för hantering av förorenad mark, det bidraget är inte fullt
utnyttjat så jag uppmanar fler kommuner att söka det.

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design. SOU 2015:88.
Utredningen behandlas i
Sven Wimnell 28 dec 2015:
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.
SOU 2015:88. Berör hela verksamhetsområdet 7 med planering av
fysiska och sociala miljöer och sociala beteenden.
http://wimnell.com/omr70d.pdf
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En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken för
arkitektur, form och design. Uppdraget är brett och innefattar flera
politikområden.	
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Kommittédirektiven är lärorika och bifogas här:

Kommittédirektiv Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design Beslut vid regeringssammanträde den 15
maj 2014. Dir. 2014:69

Sammanfattning
En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken för
arkitektur, form och design. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens,
formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och
den hållbara samhällsutvecklingen.
Utredaren ska bl.a.
• föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas
utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur,
form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden,
• beskriva hur en politik för arkitektur, form och design utformats i några för
Sverige relevanta länder och vilka lärdomar som kan dras för utformningen
av en ny svensk politik för området,
• analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för berörda aktörer
att utveckla samverkan och dialog, och
• analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och
vid behov föreslå nya mål.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Den gestaltade livsmiljöns utmaningar
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer –
offentliga rum, byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster,
produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är i
dag starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan.
Politiken för arkitektur, form och design ska utgå från en helhetssyn på dessa

miljöer där funktion, brukbarhet, miljö, hushållning, ekonomi, teknik och
god gestaltning vägs samman. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och
design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och
attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med människan som utgångspunkt.
Hur vår gestaltade miljö ser ut och upplevs är en viktig aspekt i tillvaron för
oss som individer och för samhället i stort. Levande och trygga livsmiljöer
kan bidra till att motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang. Därmed blir det också en viktig demokratifråga. Regeringen vill
verka för ett skapande Sverige där människor kan växa och utvecklas till
självständiga, kreativa och aktiva individer.
År 1998 beslutade riksdagen om Framtidsformer, ett handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14,
rskr. 1997/98:225). I handlingsprogrammet angavs sex brett syftande mål för
statlig politik inom området. Ett av målen slår fast att kvalitet och skönhetsaspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden, ett
annat att intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och offentlig
miljö ska stärkas. I samband med handlingsprogrammet infördes också nya
bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10), väglagen (1971:948) och
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg om värdet av en estetiskt tilltalande utformning, de s.k. skönhetsparagraferna. Uppdrag gavs till ett flertal
statliga myndigheter att bl.a. arbeta förebildligt samt att upprätta kvalitetsprogram för hur arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter ska främjas när myndigheterna bygger och förvaltar byggnader och anläggningar.
Handlingsprogrammet var viktigt både som en markering och som ett
politiskt verktyg för att åstadkomma en positiv förändring. Ett annat viktigt
verktyg för att åstadkomma konstnärlig kvalitet i byggnader är den s.k.
enprocentsregeln, som bl.a. analyserades i Konstnärsnämndens rapport Ingen
regel utan undantag (2013). Många kommuner och landsting har fattat egna
beslut under senare år för att befästa och stärka enprocentregeln.
Omvärlden har förändrats under de år som handlingsprogrammet har varit i
kraft och därigenom har också förutsättningarna för politiken för arkitektur,

form och design ändrats. Klimatförändringar, digitalisering och en åldrande
befolkning utgör exempel på stora utmaningar för vårt gemensamma samhälle. Människor, varor, tjänster och information rör sig i världen i allt
snabbare takt och i allt större omfattning. Såväl person- som godstransporter
väntas öka samtidigt som digitaliseringen av samhället fortsätter i högt
tempo. Städer och regioner konkurrerar med varandra om att attrahera nya
invånare och verksamheter. Vidgade arbetsmarknadsregioner och varierade
fritidsaktiviteter förutsätter allt mer långväga förflyttningar och utvecklad
infrastruktur, som tillsammans med ett ökat uttag av naturresurser och
rationaliseringar inom de areella näringarna omdanar landskapet. Sverige har
ratificerat den Europeiska landskapskonventionen och ska därmed utveckla
en helhetssyn på landskapens värden och en hållbar förvaltning av dessa.
Urbaniseringen samt ökade krav på bostadsstandard, lokala transporter och
miljöhänsyn innebär nya utmaningar som kräver hållbara byggnads- och
samhällsbyggnadslösningar. Torg, gator och parker utgör en viktig del av det
offentliga rummet där människor möts. Tätare stadsbygd ska kunna förenas
med möjligheter till vardagsrekreation och friluftslivets tillgäng- lighet. Allt
fler barn växer upp i städer och behöver god tillgång till närnatur och välplanerad utemiljö för lek och utveckling. Samtidigt kräver bostadssituationen i
glesbygd andra slags åtgärder.
En hållbar samhällsutveckling blir sammantaget alltmer angelägen för att
hantera dessa utmaningar. Mot denna bakgrund aviserade regeringen i
budgetpropositionen för 2014 sin avsikt av att se över handlingsprogrammet.

Uppdraget att se över den statliga politiken för arkitektur, form och design
Hur kan en ny politik för området utformas?
Frågor som rör arkitektur, form och design hanteras i dag inom flera politikområden utifrån olika utgångspunkter. En utveckling av området kräver ett

tvärsektoriellt perspektiv och en helhetssyn på vår livsmiljö där medvetande
om arkitektur, form och design påverkar berörda politikområden. Samhällsplanering, boende, kultur, miljö, social utveckling, transporter, handel och
konsumentpolitik hänger intimt samman med hur byggnader, anläggningar,
produkter, tjänster och system utformas. Ett ökat medvetande om kvalitet
inom området kan leda till en hållbar samhällsutveckling i stort och till en
ökad tillväxt. Politikens utgångspunkt ska vara ett helhets-perspektiv utifrån
den enskilda människans behov och möjligheter i dag och i framtiden.
Det finns en rad statliga myndigheter och statligt finansierade aktörer vars
verksamheter har tydliga beröringspunkter med arkitektur, form och design
men som i dag antingen inte känner till eller inte medvetet tillämpar målen
inom området. En ökad kännedom hos och ett ökat samspel mellan offentliga
aktörer skulle kunna bidra till en utveckling av området. Med en gemensam
dialog och gemensamt formulerade strategier skapas förutsättningar för ett
arbete med arkitektur, form och design som kan bidra till hela samhällets
utveckling.
Utredaren ska därför
• analysera och beskriva hur arkitektur-, form- och designområdet har utvecklats och vilka resultat de offentliga insatserna på området har gett sedan
det nuvarande handlingsprogrammet Framtidsformer trädde i kraft 1998,
• analysera och beskriva hur samhällsutvecklingen kan förväntas påverka
förutsättningarna för arkitektur-, form- och designområdet lokalt, regionalt
och nationellt,
• med utgångspunkt från dessa analyser föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas, och
• föreslå hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom
berörda samhällsområden.

Vilka lärdomar kan dras av andra länders erfarenhet?
I allt fler länder i vår omvärld lyfts arkitektur, form och design fram som ett
sätt att bl.a. främja ekonomisk utveckling och ett hållbart samhälle. I Danmark och Norge har t.ex. viktiga steg tagits för att förnya politiken på området. Det är angeläget att Sverige strävar efter att bibehålla och vidareutveckla ett inter-nationellt anseende inom arkitektur, samhällsbyggande och
hållbar stadsutveckling där miljötänkande kombineras med helhetssyn,
socialt ansvar och funktionell och estetisk utformning.
Även på EU-nivå har en uppdatering skett av arkitektur-, form- och designfrågorna med fokus på bl.a. hållbar utveckling, tillväxt, innovation och ett
utökat medborgarperspektiv. Sverige deltar på olika sätt i internationella
samarbeten om arkitektur-, form- och designpolitik – på EU-nivå, bilateralt,
genom mellan- statliga organisationer och genom berörda statliga myndigheter. Ofta sker detta inom råd och organ med inriktning på urban utveckling, tillväxt och miljö.
Sverige har haft stora internationella framgångar inom de kulturella och
kreativa näringarna, inte minst inom områden som design, mode och spelutveckling. Men för att nå framgång i utlandet är det nödvändigt med en
samverkan mellan olika politikområden för att stärka dessa näringar och för
att säkra en återväxt av kreatörer. De kulturella och kreativa näringarna
uppmärksammas allt mer, såväl i Sverige som i internationella sammanhang,
för deras betydelse för ekonomins tillväxt.
Regeringen antog 2012 den nationella innovationsstrategin. Sveriges innovationsförmåga är avgörande för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin innebär. Strategin slår fast att politiken ska
utgå från ett helhetsperspektiv så att Sveriges innovationskraft kan upprätthållas och förstärkas över tid. Design och design- processer är centrala verktyg i dessa sammanhang.

Utredaren ska därför
• analysera och beskriva hur en politik för arkitektur, form och design utformats i några för Sverige relevanta länder och vilka lärdomar som kan dras
för utformningen av en ny svensk politik för området.
Staten som förebild
Regeringen har tidigare framhållit att det finns ett stort behov av att belysa
vikten av arkitektur, form och design i människors liv och för ett framtida
hållbart samhälle (prop. 2012/13:1, utg. omr. 17, s. 31). De nationella målen
för samhällsplanering lyfter fram att en god livsmiljö ska tryggas samtidigt
som det finns goda förutsättningar för byggande av bostäder, lokaler m.m.
Dessutom ska den fysiska planeringen ha en tydlig roll i arbetet för hållbar
utveckling i städer, tätorter och landsbygd (prop. 2013/14:1, utg. omr. 18, s.
16).
Ett av de av riksdagen fastlagda nationella miljökvalitetsmålen är God
bebyggd miljö. Det innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och
global miljö (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36). I
målet ingår att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer bevaras, används och utvecklas
(Ds 2012:22, s. 103).
I januari 2014 gav regeringen Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag till
strategi med etappmål och styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Uppdraget ska redovisas i december 2014 (M2014/210/Mm).
I egenskap av normgivare, byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och
hyresgäst bör staten agera som förebild när det gäller arkitektur, form och
design. Ett av målen i Framtidsformer är att offentligt och offentligt stött
byggande, inredande och upphandling ska behandla kvalitetsfrågor på ett
föredömligt sätt.

Staten har ett starkt intresse av att driva på utveckling och innovation för att
öka de egna verksamheternas effektivitet. I Innovationsrådets slutrapport
(SOU 2013:40) konstateras att innovationsprocesser ska syfta till ett värdeskapande för människor, företag och samhället i stort. Staten är i kraft av sin
storlek som beställare och inköpare på marknaden en i hög grad tongivande
aktör och kan visa på de samhällsekonomiska vinster som uppnås genom
beaktande av långsiktig hållbarhet och livscykelsperspektiv. Kvalitet ska
kunna beaktas även i sammanhang då detta perspektiv kommer i konflikt
med kortsiktiga ekonomiska intressen.
Ett flertal centrala aktörers verksamhet har stor betydelse för utvecklingen av
den fysiska miljön och de har även uppgifter som handlar om att belysa och
uppmärksamma medborgarna om områdets vikt. Exempelvis har länsstyrelserna ansvar för bl.a. kulturmiljö, miljöfrågor, samhällsplanering, bostadsmarknad och näringspolitik. Andra myndigheter inom området är bl.a.
Boverket, Forskningsrådet Formas, Konstnärsnämnden, Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Statens centrum för arkitektur och design, Statens fastighetsverk, Statens konstråd, Tillväxtverket och Trafikverket, universitet och högskolor liksom flera statliga museer.
Ett flertal myndigheter har fått i uppdrag att arbeta med frågor som rör
samhällsutvecklingen. År 2013 gav regeringen Statens centrum för arkitektur
och design (f.d. Arkitekturmuseet) i uppdrag att utgöra en mötesplats för
arkitektur, form och design. År 2014 gav regeringen Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag
att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar
stadsutveckling. Boverket, Statens centrum för arkitektur, form och design
(f.d. Arkitekturmuseet), Formas och Riksantikvarieämbetet hade 2009–2013
ett regeringsuppdrag att främja hållbar stadsutveckling med särskild
inriktning på de kulturella och sociala dimensionerna. Statens konstråd,
Riksantikvarieämbetet, Boverket och Statens centrum för arkitektur och
design hade ett regeringsuppdrag 2010–2014 att samverka om gestaltning av
offentliga miljöer. Utgångspunkten i det gemensamma uppdraget har varit att

utveckla och stärka en helhetssyn i planering och byggande av offentliga
miljöer. Båda uppdragen har rapporterats och samverkan mellan myndigheterna fortsätter.
Utöver ovanstående myndigheter finns ett flertal organisa-tioner med statlig
medfinansiering, t.ex. Föreningen Svensk Form och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). En rad viktiga aktörer finns även utanför det statliga området. Exempelvis intar kommunerna en nyckelroll när det gäller utformning
av den gemensamma offentliga miljön. Landstingen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är stora beställare av offentliga miljöer och infrastrukturanläggningar. Landstingen har även en viktig uppgift genom att de
tar fram de regionala kulturplanerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har en betydande roll i
arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling. Det krävs en tydlighet i kommunikationen och behovet av nya former för samarbete mellan berörda
aktörer måste analyseras.
Utredaren ska därför
• analysera och föreslå hur statens, landstingens och kommunernas åtagande
kan utformas till stöd för politiken för arkitektur, form och design, såväl
nationellt och regionalt som lokalt, och
• analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för berörda aktörer
att utveckla samverkan och dialog.
Hur kan kompetensnivån höjas när det gäller offentlig upphandling?
Hur den offentliga upphandlingen genomförs är av stor betydelse för att
upprätthålla kvalitet när det gäller arkitektur, form och design. Den offentliga
sektorn – som enligt Framtids- former ska vara förebildlig – har i egenskap
av beställare och inköpare möjlighet att stärka efterfrågan på god arkitektur,
form och design där särskilt kvalitetsaspekterna och medvetenhet om hållbara material kan lyftas fram. Kompetens och stöd vid offentlig upphandling
är ytterst viktigt för genomförandet av politiken. Det är inte minst viktigt när

det gäller kommunernas roll som beställare vid upphandling av planeringsoch projekteringsuppdrag.
Utredaren ska därför
• analysera	

 och beskriva offentliga beställares upphandlingskompetens när
det gäller arkitektur-, form- och designperspektiv och föreslå åtgärder för att
stärka kompetensnivån.
Lagstiftning och andra styrmedel
I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer beslutades gjordes
även ändringar i plan- och bygglagen (1987:10), väglagen (1971:948) och
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg genom införande av de s.k.
skönhetsparagraferna. Vid sidan av lagar finns förordningar med instruktioner för myndigheter, regleringsbrev, särskilda regeringsuppdrag samt tillsatta
utredningar och andra styrmedel som staten förfogar över. De ändringar i
lagstiftningen som trädde i kraft i samband med att handlingsprogrammet
beslutades har inte följts upp under de 16 år som har gått.
Utredaren ska därför
• analysera och utvärdera effekterna av de lagändringarsom gjordes i samband med handlingsprogrammet Framtidsformer,
• beskriva vilka långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska effekter det nuvarande handlingsprogrammet, inklusive införandet av de s.k. skönhetsparagraferna, haft för offentlig sektor,
• analysera och utvärdera effekterna av förordningar med instruktioner till
myndigheter, regleringsbrev samt andra statliga styrdokument som har
beröringspunkter med arkitektur, form och design, och
• lämna författningsförslag där så bedöms nödvändigt.

Språket och begreppen
Rådet för arkitektur, form och design konstaterar i sin slutrapport (Rafd
2008:4) att arkitektur, form och design inte är självklara begrepp. Skilda
föreställningar, språk, ideal och förebilder förvirrar och försvårar möjligheten att synliggöra frågornas betydelse. Ofta används inte begreppen arkitektur, form och design när det gäller problemlösningar för människans livsmiljö. En utveckling av området förutsätter att de begrepp som används inte
verkar exkluderande utan synliggör att arkitektur, form och design är frågor
som berör alla och att de kan bidra till mer välgrundade beslut. Statens insatser för arkitektur, form och design är ett verktyg för att skapa goda livsmiljöer med människan som utgångspunkt.
Utredaren ska därför
• analysera och lämna förslag till hur ett arbete med kommunikation om och
främjande av arkitektur, form och design kan utvecklas med avseende på
begreppsanvändning och språkbruk så att frågornas ställning stärks hos och
uppfattas som angelägna av beslutfattare och medborgare.
Kunskap, kompetens och samverkan
En hög kvalitet i utbildningen av t.ex. fysiska planerare, av byggnads-, landskaps- och inredningsarkitekter, av formgivare och designer samt av byggnadsantikvarier stärker professionernas roll och ökar förståelsen av områdets värde för samhället. Gränserna mellan arkitekternas, konstnärernas och
formgivarnas olika arbetsområden tenderar att suddas ut och det kan därför
finnas ett behov av ett utvecklat kunskapsutbyte mellan utbildningar inom
exempelvis teknik, ekologi, ekonomi, design, samhällsplanering och arkitektur. Även forskningen behöver stärkas, bl.a. genom att man utvecklar en
högre grad av samverkan som tillvaratar kunskap inom och mellan olika
discipliner. Riksdagen fattade i februari 2013 beslut om regeringens proposition Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet.UbU:3, rskr.
2012/13:152). I propositionen för regeringen fram behovet av ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och aviserar en kraftfull och

långsiktig satsning på forskning inom hållbart samhällsbyggande. För denna
forskning betonas en helhetssyn där social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet behöver vara med och belysas tvärvetenskapligt.
Utredaren ska därför
• analysera och föreslå insatser för hur en bred kunskapsutveckling inom
hållbart samhällsbyggande kan kopplas till utbildning på olika nivåer, konstnärlig forskning, forskning och praktik.
Mål, målstyrning och uppföljning
Kännedomen om målen för arkitektur-, form- och designpolitiken hos berörda myndigheter är i dag överlag låg och osäkerheten stor kring hur myndigheterna ska uppfylla dessa mål. Målen behöver formuleras så att de uppfattas som relevanta, tydliga och eftersträvansvärda för alla berörda politikområden. Vidare behöver de kombineras med en effektiv uppföljning. Uppföljning behöver även ske av kvalitativa aspekter där samband och effekter
kan beskrivas liksom hur sysselsättning, hållbar tillväxt och innovation förhåller sig till målen. De befintliga målen för arkitektur, formgivning och
design bör följas upp i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen
(prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145).
Utredaren ska därför
• analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken
och vid behov föreslå nya mål,
• föreslå lämpliga insatser för att uppnå målen inom berörda politikområden,
och
•analysera och beskriva olika möjligheter för löpande uppföljning och
bedömningar av måluppfyllelsen inom området.

Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska analysera och redovisa konsekvenserna av sina förslag. De
ekonomiska och budgetära konsekvenserna för stat, kommun och landsting
ska bedömas och beräknas, vilket inkluderar berörda fastighetsförvaltande
myndigheter och deras hyresgäster. Utgångspunkten ska vara oförändrade
kostnads- ramar för staten samt att förslagen inte leder till ökade kostnader
för kommuner och landsting. Utredaren ska vidare redovisa de personella
konsekvenserna av sina förslag. Om förslagen förväntas leda till kostnadsökningar ska utredaren lämna förslag till hur dessa ska finansieras.
Konsekvensbeskrivningen ska även göras utifrån ett mång- falds-, jämställdhets- och barn- och ungdomsperspektiv.
Förslagens konsekvenser för företag ska också bedömas och beräknas liksom
konsekvenserna för miljön. Om något av förslagen i betänkandet påverkar
det kommunala självstyret ska dess konsekvenser och de avvägningar som
föranlett förslagen redovisas särskilt.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Utredaren ska bedriva sitt arbete öppet, utåtriktat och i nära kontakt med
relevanta aktörer inom såväl den offentliga som den privata sektorn.
Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som pågår
inom Regeringskansliet och inom EU.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015. (Kulturdepartementet)

Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design (Ku 2014:02)
Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015. Dir. 2015:24

Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 15 maj 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design (dir.
2014:69). Utöver det ursprungliga uppdraget ska utredningen också
analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till
en hållbar samhällsutveckling. Uppdraget ska fortfarande redovisas
senast den 1 oktober 2015.
Hur kan arkitektur, form och design bidra till en hållbar samhällsutveckling?
Vikten av en hållbar samhällsutveckling genomsyrar regeringens
politik inom alla områden. Flera initiativ har tagits för att ge alla
människor i alla delar av landet en god livsmiljö där en långsiktigt god
hushållning med naturresurser och energi främjas. Även på EU-nivå
återfinns detta fokus, vilket bl.a. kommer till uttryck genom en europeisk märkning av hållbara produkter och tjänster samt betoning av
miljömässiga och sociala dimensioner i offentlig upphandling. Dessutom öronmärker EU-kommissionen minst fem procent av regionalfondens insatser under strukturfondsperioden 2014–2020 till hållbar
stadsutveckling.
Trots att det i samhället i dag råder konsensus kring att en hållbar
samhällsutveckling bör eftersträvas, motverkas den av flera faktorer.
En av dessa faktorer är de klyftor som uppstår i samhället på grund av

skillnader i geografiska och sociala förutsättningar. Delegationen för
hållbara städer konstaterade i rapporten Femton hinder för hållbar
stadsutveckling (M2011:01/2012/66) att ökad social och rumslig
uppdelning i städerna är ett hot mot den sociala hållbarheten och bidrar
till minskad sammanhållning och ökad ohälsa.
Ytterligare faktorer som kan motverka en hållbar samhällsutveckling
är olika hinder för delaktighet, vilka kan vara av såväl fysisk som
annan karaktär. Att dessa hinder ska undanröjas är en fråga om jämlikhet och rättvisa. Den 1 januari 2015 beslutade riksdagen om att införa bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i
diskrimineringslagen (2008:567). Lagändringen innebär att en enskild
med funktions-nedsättning har rättsliga möjligheter att driva sin rätt att
inte bli diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet.
Medveten design är en resurs som kommer alla till del, oavsett
funktionsförmåga. Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och förbinder sig därmed
att genomföra eller främja forskning och utveckling av universellt
utformade produkter, tjänster, utrustning och anläggningar samt att
främja universell utformning vid utveckling av normer och riktlinjer.
Universell utformning innebär att miljöer och produkter ska utformas
så att de fungerar för alla människor utan att speciell anpassning
behövs.
Medveten design kan främja ett tillgängligt samhälle med möjlighet
till delaktighet för alla. Dessutom spelar design en viktig roll för en
hållbar samhällsutveckling, då väl utvecklad design är en faktor för att
möta utmaningar som klimathot och viktiga resursers ändlighet. Dessa
utmaningar ställer krav på nya förhållningssätt i företags, offentlig
sektors och individers konsumtionsbeslut.

Utredaren ska därför
• analysera och lämna förslag på hur arkitektur, form och design kan
bidra till en hållbar samhällsutveckling, präglad av sammanhållning,
inkludering och tillgänglighet.
Hur kan processerna på området präglas av dialog och delaktighet?
För att arkitektur-, form- och designområdet ska kunna bidra till en
hållbar samhällsutveckling behöver boendes och brukares delaktighet
främjas. Detta gagnar kvalitet och förankring och kan även bidra till
effektivare processer. En strävan efter större delaktighet från olika
grupper kan dock försvåras av att beslut och processer ofta följer
invanda mönster och tankesätt snarare än att anpassas efter faktiska
sociala förutsättningar och därigenom sätta människan i centrum.
Exempelvis utformas skolmiljöer inte alltid med utgångspunkt i vad
som gagnar elevernas inlärning, välmående och hälsa.
Vidare upplever medborgarna ofta att stadsbyggnadsprocesser är
svårbegripliga och därmed svåra att påverka. En hög takt i bostadsbyggandet, i synnerhet i regioner med bostadsbrist, är ett viktigt mål
som inte kan åsidosättas. Detta mål behöver dock inte vara oförenligt
med arkitektonisk kvalitet och ett större medborgarinflytande. Sveriges Kommuner och Landsting lyfter särskilt fram medborgardialog
som ett sätt att ta stadsbyggnadsprocesser närmare medborgarna. Runt
om i landet finns en rad goda exempel på medborgardialoger och
viktiga erfarenheter gjordes även i samband med Storstadssatsningen i
början av 2000-talet (se bl.a. SOU 2005:29). Det finns även många
intressanta erfarenheter från stadsutvecklingsprojekt internationellt,
där bl.a. ungdomar och kvinnor varit utpekade målgrupper. Erfarenheter av sådana projekt visar på vikten av att ta hänsyn till att det finns
betydande skillnader mellan individer när det gäller politisk självtilltro
samt kunskap och erfarenheter som möjliggör deltagande.

Innehåll SOU 2015:88.
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Ange vårt diarienummer Ku2015/02481/KL.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen.
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 eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Daniel Ström
Expeditions- och rättschef

Myndigheter och bolag med statligt ägande
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Polisen, Migrationsverket och Skatteverket är några
exempel. Myndigheterna ska tillämpa de lagar och utföra den
verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och
myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om
förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i
myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i
särskilda beslut om uppdrag.
Regeringskansliet förbereder regeringens beslut om regleringsbrev och
uppdrag.
I myndighetens instruktion framgår bland annat myndighetens
huvudsakliga uppgifter och ledningsformer.
Myndigheters instruktioner på riksdagens webbplats
I regleringsbreven framgår hur mycket pengar myndigheten har till sitt
förfogande under året och ibland vissa särskilda uppdrag och krav på
återrapportering till regeringen.
Departementens myndigheter med flera
Myndigheters regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Utnämning och försörjning av statliga chefer
Myndigheterna är regeringens viktigaste instrument för att genomföra
sin politik. Myndighetscheferna, eller ibland myndigheternas styrelser,
ansvarar för myndigheternas verksamhet inför regeringen. Därför är
regeringens utnämningsmakt och chefspolitik viktig.
Regeringens utnämningsmakt omfattar beslut om anställning av
myndighetschefer, överdirektörer och länsråd samt tillsättningar av
styrelser och insynsråd. Övriga anställningar beslutas av respektive
myndighet.
Regeringen följer upp myndigheternas verksamhet
Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och
användas där de bäst behövs. Därför krävs att myndigheternas
verksamhet och resultat följs upp och utvärderas.
Varje år lämnar myndigheterna en årsredovisning till regeringen, med
information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån
årsredovisningarna kan regeringen följa upp och utvärdera
myndigheternas verksamhet.
Årsredovisningarna ligger också, tillsammans med de budgetunderlag
som myndigheterna lämnar, till grund för arbetet med nästa års
statsbudget och regleringsbrev.
Företrädare för regeringen och Regeringskansliet träffar varje år
myndighetens ledning i en så kallad myndighetsdialog där parterna
diskuterar myndighetens resultat och fortsatta inriktning.

Regeringen styr som kollektiv
Regeringen har ganska stora möjligheter att styra myndigheternas
verksamhet. För att ge myndighetsledningarna goda förutsättningar att
på bästa sätt utforma verksamheterna inriktas styrningen på att vara
strategisk och långsiktig.
Regeringen får inte styra hur en myndighet ska tillämpa en lag eller
besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra
länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut
direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas
sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och
förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för
vad som i dagligt tal brukar kallas förbud mot ministerstyre.
Bolag med statligt ägande
Den svenska staten är Sveriges största företagsägare och arbetsgivare.
I den statliga bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda bolag, varav
två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser och
ett EU-bolag. Tillsammans sysselsätter bolagen cirka 163 000
personer.
I maj månad utkommer den årliga verksamhetsberättelsen för företag
med statligt ägande. Syftet är att belysa hur regeringen hanterar och
utvecklar ägarfrågorna samt att redovisa den samlade ekonomiska
utvecklingen i de statligt ägda företagen. Därutöver produceras
kvartalsrapporter fyra gånger per år, för att ge en löpande uppföljning
av utvecklingen i företagen.
Bolag med statligt ägande
Publicerad 04 november 2014 · Uppdaterad 11 augusti 2016

Myndigheter med flera
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som
riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar
också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000
personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser
som har bildats av staten.

AB Göta kanalbolag (Götakanal)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
AB Svenska Spel (Svenska spel)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Akademiska Hus Aktiebolag (Akademiska Hus)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Aktiebolaget Bostadsgaranti (AB Bostadsgaranti)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Alkoholsortimentsnämnden
17 december 2014 från Socialdepartementet

Arbetsgivarverket
17 december 2014 från Finansdepartementet

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
05 januari 2015 från Finansdepartementet

Arbetsmiljöverket
30 oktober 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

ALMI Företagspartner AB (ALMI)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Andra AP-fonden
11 december 2014 från Finansdepartementet

Arvsfonden
17 december 2014 från Socialdepartementet

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
03 december 2014 från Näringsdepartementet

Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Apoteket AB (Apoteket)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

A/O Dom Shvetsii
04 augusti 2015 från Utrikesdepartementet

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (Apoteksgruppen)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Barnombudsmannen (BO)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)
18 december 2014 från Socialdepartementet

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Arbetsdomstolen
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Arbetsförmedlingen
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Blekinge tekniska högskola (BTH)
09 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Bokföringsnämnden
08 december 2014 från Finansdepartementet

Diskrimineringsombudsmannen, DO
15 december 2014 från Kulturdepartementet

Bolagsverket
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Domarnämnden
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Boverket
17 december 2014 från Näringsdepartementet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Brottsförebyggande rådet (Brå)
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Ekonomistyrningsverket
11 december 2014 från Finansdepartementet

Brottsoffermyndigheten (BrOM)
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Elsäkerhetsverket
08 december 2014 från Miljö- och energidepartementet

Business Sweden
01 juni 2015 från Utrikesdepartementet

Energimarknadsinspektionen
08 december 2014 från Miljö- och energidepartementet

Centrala djurförsöksetiska nämnden
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

Energimyndigheten
08 december 2014 från Miljö- och energidepartementet

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
03 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Etikprövningsnämnderna
09 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Datainspektionen
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

European company for the financing of railroad rolling stock
(EUROFIMA)
09 april 2015 från Näringsdepartementet

De lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet

Exportkreditnämnden (EKN)
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet

E-hälsomyndigheten
17 december 2014 från Socialdepartementet
E-legitimationsnämnden
08 december 2014 från Finansdepartementet
Fastighetsmäklarinspektionen
05 januari 2015 från Finansdepartementet
Finansinspektionen
11 december 2014 från Finansdepartementet
Finanspolitiska rådet
11 december 2014 från Finansdepartementet
Fjärde AP-fonden
11 december 2014 från Finansdepartementet
Folke Bernadotteakademin
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet
Folkhälsomyndigheten
17 december 2014 från Socialdepartementet
Forskarskattenämnden
11 december 2014 från Finansdepartementet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Formas
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet
Fortifikationsverket
17 december 2014 från Finansdepartementet
Forum för levande historia
03 december 2014 från Kulturdepartementet
Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Föreningen Svensk Form
11 december 2014 från Kulturdepartementet
Första AP-fonden
11 december 2014 från Finansdepartementet
Försvarets materielverk (FMV)
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet
Försvarets radioanstalt (FRA)
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet
Försvarshögskolan
12 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Försvarsmakten
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet

Försvarsunderrättelsedomstolen
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet

Högskolan Dalarna
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Försäkringskassan
17 december 2014 från Socialdepartementet

Högskolan i Borås
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Gentekniknämnden
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Högskolan i Gävle
11 december 2014

Green Cargo AB (Green Cargo)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Högskolan i Halmstad
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Högskolan i Kristianstad (HKR)
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Göteborgs universitet
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Högskolan i Skövde
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Harpsundsnämnden
18 december 2014 från Statsrådsberedningen

Högskolan Väst
12 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

Infranord AB (Infranord)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)
03 december 2014

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Karlstads universitet
08 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
08 januari 2015 från Justitiedepartementet

Karolinska institutet (KI)
05 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Kemikalieinspektionen, KemI
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
IFAU
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Kommerskollegium
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet

Institutet för rymdfysik
09 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Institutet för språk och folkminnen
04 december 2014 från Kulturdepartementet
Jernhusen AB (Jernhusen)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Judiska museet i Stockholm
21 januari 2015 från Kulturdepartementet
Justitiekanslern (JK)
05 januari 2015 från Justitiedepartementet
Kammarkollegiet
08 december 2014 från Finansdepartementet

Konjunkturinstitutet
15 december 2014 från Finansdepartementet
Konkurrensverket (KKV)
08 december 2014 från Näringsdepartementet
Konstfack
12 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Konstnärsnämnden
04 december 2014 från Kulturdepartementet
Konsumentverket
05 januari 2015 från Finansdepartementet
Krigsförsäkringsnämnden
08 december 2014 från Finansdepartementet

Kriminalvården
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Lantmäteriet
17 december 2014 från Näringsdepartementet

Kronofogdemyndigheten
15 december 2014 från Finansdepartementet

Lernia AB (Lernia)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Linköpings universitet
05 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Kungliga Operan AB (Operan)
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Linnéuniversitetet
09 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Kungl. biblioteket (KB)
03 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska
museet
04 december 2014 från Kulturdepartementet

Kungl. Konsthögskolan
12 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)
12 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
05 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Kustbevakningen (KBV)
17 december 2014 från Justitiedepartementet
Kärnavfallsfonden
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

Livsmedelsverket (SLV)
03 december 2014 från Näringsdepartementet
Lotteriinspektionen
15 december 2014 från Finansdepartementet
Luftfartsverket (LFV)
08 december 2014 från Näringsdepartementet
Luleå tekniska universitet
05 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Lunds universitet
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Myndigheten för delaktighet
17 december 2014 från Socialdepartementet

Läkemedelsverket (LV)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
01 januari 2016 från Socialdepartementet

Länsstyrelserna
17 december 2014 från Finansdepartementet

Myndigheten för kulturanalys
12 december 2014 från Kulturdepartementet

Malmö högskola
10 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Myndigheten för press, radio och tv
05 december 2014 från Kulturdepartementet

Medlingsinstitutet
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
17 december 2014 från Justitiedepartementet

Metria AB (Metria)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Myndigheten för tillgängliga medier
05 december 2014 från Kulturdepartementet

Migrationsverket
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar
(Tillväxtanalys)
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Miljömärkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige)
19 maj 2015 från Finansdepartementet
Mittuniversitetet
09 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Moderna museet
04 december 2014 från Kulturdepartementet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
15 december 2014 från Utbildningsdepartementet
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
17 december 2014 från Socialdepartementet
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
03 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Mälardalens högskola (MDH)
10 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Nämnden mot diskriminering
15 december 2014 från Kulturdepartementet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
04 december 2014 från Kulturdepartementet

Offentliga sektorns särskilda nämnd
17 december 2014 från Finansdepartementet

Naturhistoriska riksmuseet
04 december 2014 från Kulturdepartementet

Oljekrisnämnden
08 december 2014 från Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

Orio AB (Orio)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Nobelmuseet
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Patentbesvärsrätten
09 april 2015 från Näringsdepartementet

Nordicom
15 december 2014 från Kulturdepartementet

Patentombudsnämnden
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Nordiska Afrikainstitutet
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet

Patent- och registreringsverket (PRV)
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Nämnden för hemslöjdsfrågor
04 december 2014 från Kulturdepartementet

Pensionsmyndigheten
17 december 2014 från Socialdepartementet

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
17 december 2014 från Kulturdepartementet

Polarforskningssekretariatet
27 april 2015 från Utbildningsdepartementet

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Polismyndigheten
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

PostNord AB (PostNord)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Riksteatern
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Post- och telestyrelsen (PTS)
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Riksutställningar
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Provinsialläkarstiftelsen
18 december 2014 från Socialdepartementet

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
11 december 2014 från Finansdepartementet

Rymdstyrelsen
27 april 2015 från Utbildningsdepartementet

Resegarantinämnden
05 januari 2015 från Finansdepartementet

Rättshjälpsmyndigheten
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Revisorsnämnden
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket (RMV)
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Riksantikvarieämbetet
04 december 2014 från Kulturdepartementet

Röhsska museet i Göteborg
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Riksarkivet
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Sameskolstyrelsen
03 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Riksförbundet Sveriges museer
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Sametinget
03 december 2014 från Kulturdepartementet

Riksgälden
11 december 2014 från Finansdepartementet

Samhall Aktiebolag (Samhall)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

SAS AB (SAS)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Skolforskningsinstitutet
22 april 2015 från Utbildningsdepartementet

SBAB Bank AB (publ) (SBAB)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Skolväsendets överklagandenämnd
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Sjunde AP-fonden
11 december 2014 från Finansdepartementet

Socialstyrelsen
17 december 2014 från Socialdepartementet

Sjätte AP-fonden
11 december 2014 från Finansdepartementet

SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Sjöfartsverket
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Sparbankernas säkerhetskassa
15 december 2014 från Finansdepartementet

SJ AB (SJ)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Skatterättsnämnden
15 december 2014 från Finansdepartementet

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Skatteverket
15 december 2014 från Finansdepartementet

Statens ansvarsnämnd
17 december 2014 från Finansdepartementet

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
17 december 2014 från Finansdepartementet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Skogsstyrelsen
03 december 2014 från Näringsdepartementet

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Statens centrum för arkitektur och design
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens kulturråd
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens fastighetsverk (SFV)
17 december 2014 från Finansdepartementet

Statens maritima museer
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens försvarshistoriska museer
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens medieråd
05 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens geotekniska institut (SGI)
17 december 2014 från Miljö- och energidepartementet
Statens haverikommission (SHK)
17 december 2014 från Justitiedepartementet

Statens museer för världskultur
08 december 2014 från Kulturdepartementet
.
Statens musikverk
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens historiska museer
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU
15 oktober 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun)
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet

Statens Personadressregisternämnd
15 december 2014 från Finansdepartementet

Statens institutionsstyrelse (SiS)
17 december 2014 från Socialdepartementet

Statens servicecenter
17 december 2014 från Finansdepartementet

Statens jordbruksverk (SJV)

Statens skaderegleringsnämnd
08 december 2014 från Finansdepartementet

Statens konstråd
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens skolinspektion
03 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Statens skolverk
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
18 december 2014 från Finansdepartementet

Stiftelsen Dansens Hus
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
18 december 2014 från Finansdepartementet

Stiftelsen Dansmuseifonden
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens va-nämnd
18 december 2014 från Miljö- och energidepartementet

Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
03 december 2014 från Näringsdepartementet

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid
Lunds universitet
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
08 december 2014 från Näringsdepartementet
Statens överklagandenämnd
18 december 2014 från Finansdepartementet
Statistiska centralbyrån
15 december 2014 från Finansdepartementet
Statskontoret
18 december 2014 från Finansdepartementet
Stiftelsen Arbetets museum
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
21 januari 2015 från Kulturdepartementet
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum
05 februari 2015 från Justitiedepartementet
Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden)
09 april 2015 från Näringsdepartementet
Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet

Stiftelsen Nordiska museet
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH)
11 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden)
09 april 2015 från Näringsdepartementet

Stockholms universitet
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Stiftelsen Skansen
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Strålsäkerhetsmyndigheten
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

Stiftelsen Strindbergsmuseet
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet
15 december 2014 från Kulturdepartementet

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet

Stiftelsen Tekniska museet
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Styrelsen för samefonden
03 december 2014 från Kulturdepartementet

Stiftelsen Thielska galleriet
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Sveaskog AB (Sveaskog)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug
Monitoring
18 december 2014 från Socialdepartementet

Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI)
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
15 december 2014 från Finansdepartementet
Stockholms internationella miljöinstitut, SEI
28 april 2015

Svenska ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
18 december 2014 från Statsrådsberedningen

Svenska institutet, SI
08 januari 2015 från Utrikesdepartementet

Sveriges Fängelsemuseum
02 januari 2017 från Kulturdepartementet

Svenska ILO-kommittén
03 december 2014 från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges Författarförbund
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Svenska kraftnät
08 december 2014 från Miljö- och energidepartementet

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Svenska Miljöinstitutet AB, IVL
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
03 december 2014 från Näringsdepartementet

Svenska rymdaktiebolaget (SSC)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
23 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Sveriges Radio
05 december 2014 från Kulturdepartementet

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
11 december 2014 från Kulturdepartementet

Sveriges Television
05 december 2014 från Kulturdepartementet

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Svevia AB (publ) (Svevia)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Sveriges Domstolar
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Swedavia AB (Swedavia)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Sveriges författarfond
08 december 2014 från Kulturdepartementet

Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Swedfund International AB (Swedfund)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet

Systembolaget Aktiebolag
18 december 2014 från Socialdepartementet

Trafikanalys
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Säkerhetspolisen
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Trafikverket
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Transportstyrelsen
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Södertörns högskola
12 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Tredje AP-fonden
11 december 2014 från Finansdepartementet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
18 december 2014 från Socialdepartementet

Trygghetsstiftelsen
18 december 2014 från Finansdepartementet

TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Tullverket
15 december 2014 från Finansdepartementet

Teracom Group AB (Teracom)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Umeå universitet
05 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Tillväxtverket
08 december 2014 från Näringsdepartementet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
09 januari 2015 från Försvarsdepartementet

Universitets- och högskolerådet (UHR)
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Upphandlingsmyndigheten
25 november 2015 från Finansdepartementet

Zornsamlingarna
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

Uppsala universitet
04 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Åklagarmyndigheten
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

Utbildningsradion
05 december 2014 från Kulturdepartementet

Örebro universitet
09 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Valmyndigheten
15 december 2014 från Kulturdepartementet

Överklagandenämnden för högskolan
15 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Vasallen AB (Vasallen)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)
15 december 2014 från Utbildningsdepartementet

Vattenfall AB (Vattenfall)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet
Verket för innovationssystem (Vinnova)
08 december 2014 från Näringsdepartementet
Vetenskapsrådet
27 april 2015 från Utbildningsdepartementet
Voksenåsen AS
11 december 2014 från Kulturdepartementet
V.S. VisitSweden AB (VisitSweden)
23 januari 2015 från Näringsdepartementet

Bolag med statligt ägande (Februari 2017)
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga
bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda bolag, varav två är
börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser och ett EUbolag. Tillsammans sysselsätter bolagen cirka 163 000 personer.
Relaterad navigering
Mål för bolag med statligt ägande
Rättsdokument
Myndigheter med flera
Kontakt
Ansvariga för bolag med statligt ägande
Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Ansvarigt departement
Näringsdepartementet
Aktuellt om bolag med statligt ägande
Svenska staten har sålt 13,8 miljoner stamaktier i SAS AB (publ)
(”SAS”) för sammanlagt 213,9 miljoner kronor.
Pressmeddelande: Mikael Damberg kommenterar försäljningen av
SAS
Pressmeddelande:Svenska staten har sålt 13,8 miljoner aktier i SAS
Pressmeddelande:Svenska och norska staten utökar försäljningen av
aktier i SAS
Pressmeddelande: Svenska och norska staten inleder försäljning av 19
miljoner aktier i SAS

Förvaltningsorganisationen
Näringsdepartementet, som ansvarar för förvaltningen av huvuddelen
av de statligt ägda bolagen, har en organisation specialiserad på
ägarstyrning och bolagsförvaltning.
Förvaltningsorganisationen
Så styrs bolagen
Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och
klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn
redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i
viktiga principfrågor.
Så styrs bolagen
Rapportering
Varje år överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen
redogör för det gångna årets förvaltning av de statligt ägda bolagen.
Den omfattar en inledning och bilagan Verksamhetsberättelse för
företag med statligt ägda bolag, och publiceras i juni.
Skr. 2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande
Rapport: Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägda bolag
2014
Finansiella rådgivare
Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband
med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper
och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda
företagen.	

	

Finansiella rådgivare
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”Nej till aktiebolagsskolor ingen högervänsterfråga”
Grundskolan ska enligt lag vara likvärdig. Men detta är omöjligt
att leva upp till om man tillåter aktiebolagsskolor – som av lönsamhetsskäl är tvingade att försöka exkludera svagpresterande
elever. Detta borde inte vara en höger-vänsterfråga. Vi måste tillsammans få bort aktiebolagen ur skolan, skriver fyra skoldebattörer.
Sverige är unikt i världen med att tillåta vinstdrivna skattefinansierade
aktiebolag inom grund- och gymnasieskolan. Trots att många länder
har studerat vårt skolsystem under de 25 år som gått sedan vinstdrivna
aktiebolag tilläts, har inget annat OECD-land tagit efter. Det är ingen
tillfällighet utan det beror på att andra länder inte vill ha alla de negativa effekter som aktiebolagen har medfört i skolan.
Grundskolan är obligatorisk för alla barn och enligt skollagen ska den
vara likvärdig. Det innebär att alla barn har rätt till en utbildning av
hög kvalitet utan hänsyn till föräldrarnas ekonomiska eller sociala
förhållanden. Den övergripande principen för skolpolitiken i en demokrati är att alla ska inkluderas. Skolpolitiken skall inriktas på att alla
elever garanteras rätten att få gå i en bra skola och få en bra utbildning
av hög kvalitet. Alla skolor ska vara bra skolor.
Den principen blir omöjlig att leva upp till om man har aktiebolagsskolor. Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha som mål att gå
med vinst. Drivkraften att vända sig främst till de elever som kostar

lite att undervisa blir därför mycket stark för det är ju dessa som genererar den största vinsten. De fungerar väl i skolan och presterar bra
även med låg lärartäthet och de behöver inget eller lite extra stöd för
att nå målen. Den skolpeng dessa elever tilldelas räcker väl till att
täcka de kostnader aktiebolaget har för utbildningen och det blir dessutom över till vinst.
Aktiebolagets fokus på lönsamhet innebär att de är tvungna att försöka exkludera svagpresterande elever. De elever som kommer från
socioekonomiskt svaga hem och som behöver extra stöd för att nå
skolans mål tar aktiebolagen helst inte in. Dessa elever kostar nämligen mer än de genererar i skolpeng och äventyrar därför skolbolagets
vinst. Skolaktiebolagens sätt att fungera skapar ett segregerat skolsystem. Barn till välutbildade, ekonomiskt starka och engagerade föräldrar sorteras till aktiebolagsskolorna. Övriga elever får de kommunala
skolorna ta hand om.
För tjugofem år sedan, innan aktiebolagen etablerades i det svenska
skolsystemet, var den svenska grundskolan bland världens bästa när
det gällde likvärdighet. Då kunde många barn som kom från hem utan
studietraditioner studera vidare, bli aktiva i samhällslivet, göra karriärer och senare starta företag. Sverige var världsbäst på klassresor.
Den tidens skola var bra för individerna, samhället, näringslivet och
demokratin. Den likvärdiga skolan har byggt Sverige starkt.
Men nu är detta historia. Den senaste Pisa-rapporten och en rad andra
rapporter visar tydligt att den svenska skolans likvärdighet försämrats i
en rad avseenden. Elevernas familjebakgrund har fått ökad betydelse
för elevernas resultat. Skillnaderna mellan skolor och mellan låg- och
högpresterande elever har ökat. Den bild som Pisa och andra rapporter

ger är att den svenska grundskolan dras isär. Vi får allt fler elever som
inte klarar grundskolan och som riskerar att hamna utanför både
arbetsmarknad och samhällsliv. Det är en djupt oroande utveckling.
Vi är långt ifrån ensamma om vår analys att aktiebolag är en olämplig
driftsform för just skolor. Peje Emilsson, som i dag äger Kunskapsskolan AB, var tidigt medveten om skolaktiebolagens sätt att fungera.
Redan 1992, när han var ordförande i Enskilda Gymnasiet, en stiftelseägd skola i Stockholm, dömde han i en debattartikel i Dagens Nyheter
ut aktiebolagsformen som en olämplig driftsform för skolor:
”Stiftelsen/den ideella föreningen är i dagens Sverige den bästa
formen för att driva privat skola. De som i dag föreställer sig att
man ska göra om kommunala skolor till aktiebolag har inte tänkt
igenom alla konsekvenser av sina idéer.” (DN 6 mars 1992.)
Senare när det blev möjligt att tjäna mycket pengar på skolaktiebolag
ändrade sig tydligen Peje Emilsson. I dag är han en av de flitigaste
förespråkarna för att aktiebolag ska kunna göra vinster i skolan dock
utan att driva i bevis att just vinstintresset bidrar till att uppfylla det
demokratiska målet.
De ideellt drivna friskolorna däremot, precis som Peje Emilsson sa, är
den bästa formen att driva privat/valfri skola. Allt eventuellt överskott
i dessa återinvesteras i skolverksamheten till gagn för dess elever i
motsats till aktiebolagen som delar ut eventuellt överskott till gagn för
sina aktieägare.
Vi som undertecknat denna artikel har olika bakgrunder och erfarenheter och vi är oense i en lång rad samhällsfrågor. Men när det gäller

frågan om skolans likvärdighet har vi en gemensam uppfattning,
nämligen att aktiebolag inte hör hemma i skolan. Det borde inte vara
en höger-vänsterfråga utan det är en fråga om demokrati och om vilket
samhälle vi ska ha. När aktiebolagens sätt att fungera ställs mot de
demokratiska principerna måste de demokratiska ges företräde.
En skola som, för att tillfredsställa sina vinstintressen måste
segregera elever i lönsamhetshänseende är djupt problematisk. Det
kommer att skapa stora samhällsproblem i årtionden framöver. Det
bryter mot de grundläggande demokratiska värden som byggt upp vårt
land och det bryter mot skollagens portalparagraf om att skolan ska
vara likvärdig. Ett demokratiskt samhälle måste ge alla elever likvärdiga möjligheter till en bra utbildning.
Därför anser vi att de politiska partierna bör ta sig samman och över
blockgränsen samarbeta för att ta bort aktiebolagen ur den svenska
skolan.
Mats Arnhög, entreprenör och tidigare ordförande i Ideella föreningen
Carlssons skola
Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, tidigare
riksdagsledamot (M)
Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys,
kongressombud (S)
Sten Svensson, tidigare chefredaktör Lärarnas tidning, aktiv i
Nätverket för en likvärdig skola “
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“Gråsossarnas revansch
○ Socialdemokratin i Europa befinner sig i kris. Här hemma har
de gamla vänstermännen blivit höger. Med lag och ordning, stram
invandringspolitik och stärkt försvar har Anders Ygeman,
Morgan Johansson och Peter Hultqvist fått tunga roller i partiet.
○ Nu är det gråsossen som regerar. De gamla falangstriderna i
partiet har tagit en oväntad riktning.
○ Budskapet om den starka staten ska lugna medborgarna.
Räcker det för att väcka väljarnas entusiasm?
Grått och blekt är dagsljuset över Rosengård. Skåne är inte känt för sitt
charmiga klimat så här års.
Inte så konstigt, kanske, att ministern håller värmen och tempot uppe
under den guidade turen i den utsatta stadsdelen. Han hejar på personalen i en resebyrå, diskuterar brottsbekämpning med en orolig småbarnsmamma och växlar några ord om stöldrisker med en juvelerare i
Rosengårds centrum. Ändå går det betydligt snabbare än när polismännen klockade marschen dagen före. Faktiskt så snabbt att ministern nästan går fel.

I en annan tid hade en sådan siffra betraktats som en katastrof, men
alla medier tömde lagret på krisrubriker under belägringen av partihögkvarteret vid Sveavägen för drygt fem år sedan.
Då hade falangstriderna drivit partiet in i en, vad det verkade som,
avgrundsdjup svacka. Först hade partivänstern tvingat bort Mona
Sahlin. Sedan hade partihögern gjort uppror och avsatt Håkan Juholt.
Sedan var alla förlorare och Socialdemokraternas regeringsduglighet
hårt ifrågasatt. Det sades att partivänstern hade fått sin chans och
förlorat den.
Det har blivit dags att återvända till historien om falangerna som
splittrat Socialdemokraterna. Kanske går den att berätta på ett annat
sätt. Och kanske har den tagit en oväntad vändning.
•••
Anders Ygeman fick etiketten vänster i början på 1990-talet, när
han propagerade mot ett EU-medlemskap. Han var en högoddsare som
inrikesminister, och få hade förutspått att den glade gamängen från
södra Stockholm skulle axla landsfaderligheten under krishösten 2015.

– Till höger, kommenderar en myndig polisman.
– Det är bara att lyda, säger Anders Ygeman, och svänger.

Ygemanian har bedarrat något i den utdragna poliskrisen. Men tryggheten debatteras intensivt. Och den gamla vänsterprofilen Anders
Ygeman blir ofta rubrikernas man, fast i frågor som brukar sorteras in i
den andra änden av den politiska skalan.

Det är vårvintern 2017 och Socialdemokraterna har styrt Sverige i
koalition med Miljöpartiet i två och ett halvt år. I DN/Ipsos februarimätning stannar stödet för Ygemans parti på 27 procent.

När han landar i Malmö har ytterligare en dödsskjutning drabbat
staden. Han talar om regeringens tuffa tag – tag som faktiskt inte har
skapat särskilt stora protester från hans parti.

– Då har vi ändå tagit ganska stora steg. Men jag upplever inte att det
har varit kontroversiellt. Jag tror att det finns en stor förståelse för
samhällsutvecklingen. Jag tror att man har förstått att de som drabbas
av brott är de som är mest otrygga. De som bor i förorterna. De som
bor i glesbygd och på landsbygd, säger han.
Många talar om den oro som ligger i tidsandan. Anders Ygeman ser
den i upprinnelsen till Brexit i Storbritannien och till Trumps valseger
i USA.
– Vi har en globalisering som har gynnat ganska många men missgynnat en del ganska kraftigt. I den klyftan har både vänsterpopulism
och högerpopulism vuxit. Sverige är inget undantag. Jag tror att många
som bor i våra förorter eller bruksorter känner att samhället glider isär
och att de hamnat på kant, säger han.
Exakt hur Stefan Löfven tänkte när han satte ihop sin regering vet
endast Stefan Löfven själv. Då uppfattades det som ett smart drag att
blidka partivänstern med blåljusfrågor.
Kanske fanns det personer runt partiledaren som också tänkte strategiskt kring framtida parti- ledarval. Kanske underskattade de hur
frågorna om lag och ordning, migration och säkerhet skulle klättra på
väljarnas dagordning.
Verkligheten har förändrats. Den politiska debatten har förändrats.
Gamla vänstermän talar om att strama åt och skärpa gränskontrollen
och rusta upp försvaret – det som man skulle kunna kalla klassisk
högerpolitik.

Där är Anders Ygeman inte unik.
Grå ligger dimman över Budapest, när den ungerske inrikesministern
Sandor Pinter stegar in i sammanträdesrummet. Den ungerska regeringen har bjudit in Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson till en diskussion om asylfrågorna.
Men under mötet pratar de båda toppolitikerna mest förbi varandra.
För den som lyssnar skulle de bägge kunna befinna sig på olika planeter.
– Det är ingen mening att ni skickar tillbaka några flyktingar hit, de
skulle ändå inte stanna kvar, säger Pinter.
– Om ni ser det här som ett problem måste vi upplösa Schengen och
återinföra gränskontroller i hela Europa, säger Johansson.
Sandor Pinter sammanfattar mötet som en ”success story”. Morgan
Johansson konstaterar lakoniskt att Sverige och Ungern knappast har
kommit närmare varandra men att man i alla fall vet mer om varandras
respektive ståndpunkter.
I Budapest representerar Sverige det liberala flyktingalternativet medan Ungern står för flyktingstopp och stängda gränser. Det är ombytta
roller för Morgan Johansson.
På hemmaplan muttrar regeringskollegorna i MP över hans hårda
framfart med flyktingpolitiken. Han är en tydlig representant för
linjen att andra EU-länder ska avlasta Sverige.

– Det finns en gräns för hur många vi klarar av att ta emot. Men
Europa som helhet kan göra betydligt mer, och de rika länderna i väst
kan göra betydligt mer. När jag säger så är min poäng att säga att tro
inte att det här kommer att försvinna. Även om det blir fred i Syrien så
kan det uppstå någon annan konflikt som driver människor på flykt.
Eller klimatförändringarna, säger Morgan Johansson.
Han kommer från Skånedistriktet och har i många år beskrivits som en
av de tyngsta vänsterrösterna i partiet. Han tror själv att den etiketten
kommer sig av tre ställningstaganden: Att han kritiserat överskottsmålet, att han sagt nej till vinster i välfärden och att han var ett av fem
statsråd i regeringen Persson som röstade nej till EMU.
– Det där är tre symbolfrågor som har placerat mig på vänsterkanten
och när jag listar dem kan jag inte låta bli att se att det är frågor som
jag har fått rätt i. Men om du ställer frågor till mig om synen på polisen, straffrätten eller den typen av frågor, kanske till och med migrationen, ja, då skulle du kanske säga att jag för en politik som är mer till
mitten eller till och med åt höger, säger han.
Precis som de flesta socialdemokrater tycker han inte om att diskutera
partiets höger- och vänsterfalanger.
– Min poäng är att inom varje parti och inom varje person finns det
frågor där man kan hamna på antingen höger- eller på vänstersidan.
Det gör att man inte kan förenkla.

Vänstern kan vara höger. Kanske kan kärleken till den starka staten
beskrivas som ett kitt: Nej till privatiseringar. Ja till starkt försvar. Nej
till ett flyktingmottagande som hotar välfärden.
Ingen har egentligen bytt åsikt, bara fokus. Ta bara frågan om hur man
skyddar den svenska modellen. Där kan två personer med samma
position på en höger-vänster-skala i klassisk ekonomisk politik ge
olika svar.
– En person kan säga att vi måste ge papperslösa rättigheter för att det
är bristen på rättigheter och diskriminering av annan hudfärg som
undergräver den svenska modellen. En annan kan säga att en alltför
generös invandring har undergrävt den svenska modellen och att vi
inte kan ha så många asylsökande, vi måste skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring. Där är partiet splittrat, säger Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.
Hon har länge irriterat sig på vad hon beskriver som ett nationalchauvinistiskt drag i svensk socialdemokrati.
– Den delen av partiet tror på nationalism och tradition och auktoritet
och ser Socialdemokraterna som ett traditionsrikt parti med ett starkt
ledarskap. Vi är Sverige. De svenskaste av alla värderingar är Socialdemokraternas. Men nu har man liksom fått konkurrens från ett nytt
parti. Och någon som säger att vi företräder ett Sverige som folk inte
vill ha, att vi uppfostrar våra ungar helt traditionslöst och att det inte är
någon ordning med könsroller och luciafirande.

•••
Egentligen kämpar socialdemokrater i hela Europa med samma
utmaningar.

– Jag tycker att valet i Holland är en varningssignal. Där gjorde
Socialdemokraterna dubbelfel. Man satte sig i en blocköverskridande
regering och suddade ut skillnader mellan höger och vänster och
lyckades inte bedriva vänsterpolitik på ett övertygande sätt. I valrörelsen försökte partiet tävla med högerpopulisterna genom att ge sig på
EU-medborgare och då förstärkte man bara stämningarna i landet,
säger Lisa Pelling.
Inuti partiet är stridsviljan fortfarande låg efter de stormiga åren.
Mycket av debatten förs utanför partilokalerna – dels på traditionella
arenor som ledarsidor och tankesmedjor, dels i nya format i sociala
medier.
Andreas Henriksson är journalist och redaktör med förflutet som
politisk tjänsteman för Socialdemokraterna. Strax efter presidentvalet i
USA, inspirerad av skildringarna av den alternativa högern på andra
sidan Atlanten, startade han en diskussion på Facebook om potentialen
för en ”alt-left”-rörelse i Sverige.
– Om man ser det ur ett socioekonomiskt perspektiv så skulle många
av Trumps väljare vara klockrena, typiska gråsossar, säger han.
Han tycker att S-ledningen borde prata mer om hur välståndsbygget
hänger ihop med den starka välfärdsstaten.
– Socialdemokratin är av någon obegriplig anledning livrädd för att
lyfta upp det stråket och tala om en nationalistisk välfärdspolitik. Jag
förstår inte det. Den här fantastiska framgångssagan som den svenska
socialdemokratin är, det är ju ett nationalistiskt bygge. Det som sker

nu är att SD kommer in utan några som helst meriter och tar över
retoriken och tror att de ska föra vidare det arvet. För mig är det helt
obegripligt hur Socialdemokraterna kan låta detta ske.
Det finns några i regeringen som sköter sig bra, enligt Henriksson.
Några klassiska vänstermän som klarat att göra en positionsförändring.
– De som står upp i dag är ju Ygeman och Hultqvist. Morgan Johansson har kanske inte lyckats lika väl som minister, men han kämpar bra
och jag skulle absolut lägga in honom som den tredje i trion.
•••
Om vi betraktar Socialdemokraternas kris med nya glasögon kan vi
se att den andra berättelsen fanns där, hela tiden. Vi kan kalla det för
ett annat höger och vänster, eller en helt annan konfliktdimension
mellan land och stad eller mellan manligt och kvinnligt eller mellan
betong och maskrosor eller mellan idealism och realism.
År 2004, ett år efter EMU-omröstningen och mordet på Anna Lindh,
gav den socialdemokratiska debattören Jesper Bengtsson ut boken
”Det måttfulla upproret”. Det var ett försök att beskriva några decennier av förnyelse i Socialdemokraterna, en förnyelse som var nära kopplad till Lindh och hennes generationskamrater Margot Wallström och
Mona Sahlin.
I dag skulle man kanske säga att boken handlade om den sociokulturella skalan i svensk politik. Gröna och alternativa och liberala värderingar, förkortat GAL, ställdes mot det traditionella och auktoritära

och nationella, eller TAN. På den tiden var det i princip ingen svensk
debattör som svängde sig med sådana begrepp.
– Men egentligen är boken ett sätt att beskriva GAL-sidan av socialdemokratin. Den dimensionen har funnits där länge. Jag skulle säga att
det började på 1970–80-talen när man kände att man inte kunde bygga
ut välfärden mer, och att vi var begränsade i vår ekonomiska politik
genom globaliseringen. Samtidigt fick moraliska frågor större betydelse, identitet också. Palme lyfte jämställdheten på 1970-talet och på 80talet tog miljörörelsen fart, säger han.
Den klassiska kampen mellan partihögern och partivänstern fanns där
fortfarande, inte minst i Rosornas krig. Men i arbetarrörelsen pågick
också en debatt mellan traditionalister och förnyare, och den följde
inte de klassiska konfliktlinjerna.
– Förnyarna var både höger och vänster. Traditionalisterna var lika
delade. De gick åt olika håll i EU-frågan och synen på privatiseringar
och offentlig sektor, säger Jesper Bengtsson.
Det fanns dimensioner av klassisk höger och vänster i konflikterna
runt Mona Sahlin och Håkan Juholt. Men det var också en konflikt
mellan den övre och nedre delen av GAL-TAN-skalan. Feministen och
antirasisten Mona Sahlin prioriterade storstadsväljarna och betraktade
de urbana miljöpartisterna som ett modernt komplement till
Socialdemokraterna.
– Mona Sahlin stod väldigt mycket för den övre delen av den skalan
och motståndarna upplevde att det hade suddat ut Socialdemokraternas
klassprofil, säger Jesper Bengtsson.

Strax före valet 2010 kom författaren och tidigare S-tjänstemannen
Christer Isaksson med sitt bidrag till debatten om konfliktlinjerna i
Socialdemokraterna. ”Den nya vän(s)tern” var ett försök att kategorisera ett 50-tal ledande socialdemokrater med hjälp av två skalor:
högervänster samt land och storstad. Mona Sahlin klassades som
höger och storstad. Morgan Johansson fick etiketten vänster och land.
Allra längst till vänster placerades Anders Ygeman.
På den tiden ägnade Socialdemokraternas partiledning mycket energi
åt att fundera över raset bland medelklassväljarna i storstäderna.
Nästan alla recensioner och referat av boken fokuserade på vem som
var mest höger eller vänster i ekonomisk politik.
– Men den andra dimensionen fanns där i partiet hela tiden. Jag tror
egentligen att det handlar om stämningar som legat latenta ända sedan
1990-talet och den ekonomiska krisen och EU-omröstningen. Då
föddes en misstänksamhet. Sedan har den etablerats som en stark kraft.
Där har alla partier haft ett gigantiskt kommunikationsproblem.
Socialdemokraterna är störst så de har det gjort det största misstaget.
De har inte förmått berätta vad globaliseringen och demokratin och
friheten innebär, säger Christer Isaksson.
Våren 2011 kom den före detta justitieministern Thomas Bodström
med en bok där han försökte nyansera bilden av falangerna i partiet.
”Inifrån: Makten, myglet, politiken” ersatte begreppen höger och
vänster med ”nysossar” och ”gråsossar”.
Så här löd en definition: ”De som kallas högersossar är visserligen
mera positiva till småföretagare. Men de driver också diskrimineringsfrågor mot flyktingar och homosexuella hårdare. De vill satsa mer

på alternativa energilösningar och prioritera jämställdhet, som delad
föräldraförsäkring och kvotering inom näringslivet.”

– Behoven ska styra, inte vinstintresset, säger Peter Hultqvist och möts
av jubel från publiken.

Så här löd den andra: ”De som brukar kallas vänstern är i och för sig
mycket måna om starka band till LO och misstänksamma mot privata
alternativ. Men de är ofta kärnkraftsvänliga och bygger mycket på en
manlig maktstruktur.”

Just då kan det vara svårt att förstå att Hultqvist är en av de borgerliga
opinionsbildarnas favoritsossar. Ändå har försvarsministern imponerat
på många debattörer till höger. Det hänger ihop med Hultqvists ställningstaganden som säkerhetspolitiker, på den andra skalan: Han är en
hök som ser till att försvaret får större resurser.

En annan definition skulle kunna vara: För eller mot Mona Sahlin.
De tongivande männen i det här reportaget tillhörde inte sahlinisterna.
•••
Grånad är mannen som tränger sig fram och säger att han måste
hälsa på sin idol. Så trycker han ivrigt försvarsminister Peter Hultqvists hand. Cassels konserthus i Grängesberg är fyllt till sista plats.
Peter Hultqvist är på hemmaplan och rör sig bekvämt bland åhörarna.
Det är en betydelsefull stund för Dalarna: Statsminister Stefan Löfven
är på besök.
– Den här sortens öppna möten med statsministern betyder mycket för
vårt parti, säger Hultqvist, innan ytterligare gamla bekanta vill komma
fram för att hälsa.
Från scenen agiterar Hultqvist med klassisk S-retorik om full
sysselsättning. Vinster i välfärden beskriver han som en styggelse.

Hultqvist blev känd som vänsterman under krisåren 2011–2012, eftersom han var en av krafterna bakom Håkan Juholt.
Men han var också en del av det verkställande utskott som övertalade
Stefan Löfven att ställa upp som Juholts efterträdare. Då befann sig
partiet bortom höger och vänster, idealism och realism.
Löfven från IF Metall fick framför allt uppdraget att leda en organisation. Det var oklart var han stod politiskt. Om han var höger eller väns
ter i den ekonomiska politiken, och hur han såg på förnyelse och tradition. Han gillade Sahlin, han stöttade Juholt.
Fortfarande säger många i partiet att Löfven helst vill omfamna alltihop och ha så lite konflikter internt som möjligt.
Men faktum är att han under de första åren gjorde sitt bästa för att
komma bort från schablonen om gråsossar. I installationstalet på Fotografiska i Stockholm i januari 2012 valde han att beskriva sig som en
”övertygad feminist, punkt, slut”. På partikongressen året därpå lovade
han att intensifiera kampen mot rasismen.

Sedan kom valet och maktskiftet och kriserna. Först föll regeringens
budget. Ett år senare eskalerade flyktingkrisen. På bara några månader
gick statsministern från att tala om ett Europa utan murar till ett
Sverige i behov av andrum. Sedan kom Trump. Det har berättats hur
Löfven satt i verkställande utskottet och suckade över populismen.
Helst skulle han bara vilja åka ut och sitta ned med folket. Alla de
andra ledamöterna blev som en kör: Gör det, Stefan, gör det!

Det råder en märklig harmoni runt partiledaren, trots att opinionsstödet
är så lågt.
– En sak som är helt unik med Stefan Löfven är att hans ledarskap gör
att han får breda majoriteter. Skulle man kolla på stämningsläget inför
kongressen så skulle vi ha opinionssiffror på 46 procent. Men trots att
det går dåligt finns det inte en tydlig vänsterkritik eller högerkritik,
säger en högt uppsatt socialdemokrat.

•••
Gråtonat kakel, turkosa pelare, orangefärgade skyltar – många färger
blandas runt scenen i gallerian Commerce i Skövde.
Hit har Stefan Löfven kommit, denna vårvinter 2017, för att manifestera att Socialdemokraterna är ett parti som ser hela landet. Under
dagen har han farit kors och tvärs över västgötaslätten. Med fötterna
stadigt på jorden och med benen några centimeter extra brett isär har
han vandrat runt på fabriksgolvet och pratat med arbetarna.
– Det är precis i de här mötena på Nobia eller på Fazer kvarn eller vad
det än är som man på riktigt kan känna av stämningen. Folks oro.
Ibland ilska. Då är det lika bra att ta det direkt. Men också människors
drömmar. Människors förhoppningar, säger han från scenen.
Det är mycket värme som möter Löfven den här dagen. Han är en skön
filur, säger en jobbare. En annan överräcker en ros och beskriver
honom som en fin människa. En tredje i publiken på Commerce
lovprisar statsministern som ser hela landet.

Han pekar på utmaningen från Sverigedemokraterna som en förklaring
till att falangerna håller sig lugna:
– Det som har skett i nästan alla västerländska demokratier är framväxten av ett främlingsfientligt parti. I varje land de uppkommer blir
de vågmästare. Det har gjort att manöverutrymmet för politiska partier
är noll. Demokratin har blivit rånad på sitt innehåll. Då sluter sig partierna. De ser vad som står på spel.
Bakom Löfven på scenen i Skövde skymtar Socialdemokraternas
slogan: ”Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.”
När sloganen lanserades uppfattades den som ett försök att skapa konflikt mellan ekonomisk höger och ekonomisk vänster. Där har partiet
tagit en oväntad riktning.
– Stefan Löfvens gir sedan han blev partiledare är väldigt vänster. Han
kom in med ett accepterande av Stockholms län och högern, men när
det handlar om rättvisa, jämlikhet, vinster i välfärden, skolan och så

vidare har partiet åsikter som är mycket mer till vänster än när han
blev vald, säger en VU-ledamot.
Berättelsen om Socialdemokraterna har som alltid flera dimensioner –
höger, vänster, realism, idealism. Men vilket synsätt man än väljer är
det svårt att se att spådomarna från krisen 2012 har infriats.

– Om statsministern har 45 procent måste varje ord mötas med skarpa
förslag. Men eftersom man inte kan göra något, kan man prata och
stryka rörelsens gräsrötter medhårs. Helt maktlös men ändå i maktens
centrum står Socialdemokraternas ledning och pratar om jämlikhet och
klassklyftor och vad man borde ha gjort för 20 år sedan, säger Daniel
Suhonen.

Håkan Juholts snöpliga sorti uppfattades som ett svidande nederlag för
partivänstern och traditionalisterna. Det sades att de hade fått sin
chans, och förlorat den.

Suhonen ser en rörelse både till vänster och mot den traditionella delen
av det som kallas GAL-TAN-skalan. Då har män som Anders Ygeman,
Peter Hultqvist och Morgan Johansson fått tunga roller.

I dag, drygt fem år senare, har den traditionella vänstern ett tydligt
inflytande över den ekonomiska politiken.

Ygeman har till och med blivit ett av de hetaste namnen när socialdemokrater spekulerar om framtida partiledare efter Stefan Löfven.
Där nämns även Ylva Johansson och Ardalan Shekarabi.

– Jag är vänstersosse, och jag uppfattar utifrån min position på Katalys
att vi får gehör för våra idéer långt in i regeringskretsarna. Frågor om
ekonomisk jämlikhet, om fördelningspolitik, att höja skatterna – de
ekonomiska frågorna har ökat oerhört mycket i attraktionskraft, säger 
Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys.

En del skulle beskriva dessa tre kandidater som representanter för
olika falanger – land, stad, höger, vänster, idealism, realism, optimism,
pessimism. Men Daniel Suhonen tycker att de egentligen står för
samma linje.

När Socialdemokraterna innehar regeringsmakten brukar den ilsket
röda retoriken övergå i sossegrå nyanser. För den nuvarande partiledningen är pragmatismen ett ideal. På partisekreterarposten har Carin
Jämtin ersatts av Lena Rådström Baastad. Från en före detta biståndsminister till ett före detta kommunalråd. Symboliken i det skiftet ska
inte underskattas.

– Morgan Johansson, Anders Ygeman, Ylva Johansson, Ardalan
Shekarabi och Peter Hultqvist är alla traditionella fördelningssossar.
De har inte drivits med av den här tredje vägens identitetspolitik. De
har haft lågkonjunktur under den perioden. Nu passar de plötsligt in,
säger han.
•••

Samtidigt har det bräckliga parlamentariska läget gjort att partiet
befinner sig i en speciell situation. Därför låter det lite annorlunda.

Svenska modellen handlar också om Sverige och världen utanför.
På Commerce i Skövde har medarbetarna motat bort den före detta
skivbolagsdirektören, politikern och flyktingentreprenören Bert
Karlsson, som ville överlämna dokument om flyktingkrisen.

Balkanrutten. Man tror inte på att kombinera en generell välfärdsstat
med solidaritet och internationalism. Det är extremt plågsamt att se.
Där sitter Socialdemokraterna och Moderaterna egentligen i samma
sits – med utmaningarna från nationalismen och Trumpismen.

Löfven talar om det som hände hösten 2015.
– Jag och regeringen har fattat några beslut när det gäller migrationspolitiken som gör att färre nu söker sig till Sverige och fler söker sig
till andra länder. En del av de besluten har varit tuffa att ta. Men jag
står för dem, säger han.
Migration blir en stridsfråga för Socialdemokraterna 2017. I motionerna till partikongressen i april finns ett motstånd mot åtstramningarna.
Partiledningen svarar att svensk migrationspolitik inte kan skilja sig
väsentligt från de andra EU-ländernas.
– Partistrategerna känner att de måste appellera till ärkesossarna och
deras känsla för ordning och reda. Därför är svensk socialdemokrati
oerhört upptagen av att försäkra människor om att det som hände
hösten 2015 aldrig ska hända igen. Men med den retoriken missar vi
möjligheten att ge Sverige förutsättningar att vara öppet på sikt, säger
Lisa Pelling.
S-debattören Ursula Berge tycker att det finns ett betydande gap
mellan retorik och praktik från Socialdemokraterna:
– Man talar om ett öppet solidariskt samhälle men har stängt gränsen
och skapat en kedjereaktion som bidragit till att stänga den västra

– Det finns två sätt att hantera detta. Det ena är att krama ihjäl Sverigedemokraterna som Moderaterna nu gör. Och det andra är Socialdemokraternas väg, som går ut på att driva en politik som avväpnar sverigedemokratiska argument. Det är bara en gradskillnad mellan metoderna,
och de bottnar i samma paniska rädsla, säger Ursula Berge.
Här skulle vi kunna förenkla historien om Socialdemokraterna
och påstå att den gamla partivänstern segrade, när den omfamnade den
nya högern.
Men i praktiken är det svårt att hitta någon som jublar över den nya
flyktingpolitiken. Åsa Eriksson är kommunalråd från Norberg, en av
de där småkommunerna i Bergslagen som utsattes för mycket stora
påfrestningar när asylströmmarna ökade. Under det senaste året har
hon tjänstgjort som ersättare i riksdagen. Hon har också deltagit i
partiets arbete om migrationen, via en grupp som funderat mycket över
konkreta reformer.
Den stora frågan var och är: Finns det något sätt att göra flyktingströmmarna mer förutsägbara? Motfrågan är: Vad händer då med
asylrätten?

– Min personliga uppfattning är att vi måste försöka hitta ett sätt som
gör att människor kan söka asyl på ett mer planerat sätt, som kvotflyktingar. Då skulle vi också kunna ha mer generösa regler om
familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd för dem som
kommer på kvot, säger Åsa Eriksson.
Hon hade önskat sig tydligare riktlinjer från partistyrelsen.
– Vi försöker behaga alla eller i alla fall många. Jag tror att människor
hade uppskattat tydlighet, säger hon.
Åsa Eriksson hoppas att kongressen spetsar till budskapet.
Migrationsminister Morgan Johansson har snarare siktet inställt på
kompromiss.
Precis som han tidigare värjt sig mot diskussionen om höger och
vänster, försöker han nu komma bort från konflikten mellan idealister
och realister. Därför talar han om pragmatism.
– Att vi stramade åt flyktingpolitiken i Sverige var inget som vi ville
göra utan det var något som vi var tvungna att göra. Vi är ett parti som
präglas av de frågor som vi måste lösa, som är akuta för landet. Det
hade varit anmärkningsvärt om det inte hade varit på det sättet, säger
han.
Det är inte svart eller vitt, utan något däremellan.
•••

Begreppet gråsosse dyker upp i en text i Dagens Nyheter om den
dåvarande TCO-basen Valter Åman den 28 februari 1955.
”Karaktäristikerna av honom innehåller sällan superlativer, men
inrymmer alltid gediget beröm” summerar DN-signaturen Esse. 1969
vågar en annan DN-reporter sig på en längre definition. En gråsosse är
”en socialdemokrat som inget biter på, en som är till 110 procent
socialdemokrat vad som än händer, som sällan revolterar och som
alltid försöker finna något gott i den ståndpunkt partiet intar”.
Partilojaliteten personifierad.
Ett ideal som står starkt i stormiga tider.
Tretton år efter boken om det måttfulla upproret funderar Jesper
Bengtsson över vad som är kvar av förnyelsen. Möjligen den
feministiska utrikespolitiken.
– Det är ju ingen slump att Margot Wallström leder det arbetet. Hon
har det i sitt dna. Det var sådant som socialdemokratins unga ägnade
sig åt på hennes tid, och hon tar med sig det in i politiken. Jag tror
också att engagemanget lever kvar bland yngre socialdemokrater. Du
hittar väldigt få som är helt emot. Det handlar om vad man prioriterar
och betonar, säger han.
Med retoriken om den starka staten ska medborgarna känna trygghet.
Frågan är vem i Socialdemokraterna som ska skapa ett engagemang
för framtiden.

– På samma sätt som Palme plockade upp sin tids strömningar borde
det finnas någon i dag som bygger broar till de unga krafterna, till
veganerna och flyktingvännerna och globaliseringskritikerna. Men jag
ser ingen ny Sahlin eller Lindh eller Wallström, säger Christer
Isaksson.
När gråsossen etablerades som ideal hade Socialdemokraterna stöd av
halva befolkningen. Nu kan 30 procent bli 25. Och 25 kan bli 20.
– Man kan inte bara förlita sig på en stark tradition, säger Thomas
Bodström, som numera följer politiken utifrån som advokat.
Han tycker att det var naturligt att partiet samlades i det traditionella
lägret efter turbulensen kring Juholt.
– Det är Löfvens främsta merit att han har enat partiet. Det har ju inte
varit så här lugnt i det socialdemokratiska partiet på flera, flera år.
Samtidigt har behovet av socialdemokratisk politik aldrig varit större.
Partiet har ett jätteläge, men det måste komma något mer. En stor
offensiv om integration. Med satsningar i miljarder, inte miljoner,
säger han.
Kritikerna varnar för den nya hårda retoriken: I konservatismen finns
en pessimism som kan vara farlig att bejaka.
– Jag tror att sådana som Morgan Johansson och Anders Ygeman
tycker att de har hittat en glittrande guldåder. De blir repressiva och då
upplever de att de får stöd. Kommungubbarna hör av sig och säger att
det är bra att man tar i med hårdhandskarna för det har folk runt

fikaborden efterlyst. Kanske börjar de oreflekterat gräva ut den där
malmen och kanske tänker de inte på att de samtidigt förstärker de här
stämningarna, säger en S-debattör.
Det kan vara värt att påminna om att Socialdemokraterna kallar sig
Framtidspartiet. Det är inte enkelt att blicka bakåt och framåt på
samma gång.
•••
Stefan Löfven har partisekreteraren Lena Rådström Baastad vid
sin sida när han möter medierna på Sveavägen för att kommentera
handlingarna till partikongressen.
”Trygghet i en ny tid” är huvudbudskapet för kongressen och retoriken
handlar om positionsförflyttningar mot ordning och reda, rätt och plikt.
Det hänger några draperier som fond bakom partitopparna. De är grå.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Karin Eriksson “

“ Artikeln i tre punkter
Lag och ordning, migration och försvar ligger högt på den politiska
agendan. Därför har gamla vänstermän som Anders Ygeman, Morgan
Johansson och Peter Hultqvist fått tunga positioner i regeringen.
Berättelsen om falangstriderna i Socialdemokraterna har tagit en
oväntad vändning. Traditionalisterna och gråsossarna har kopplat
greppet, med en vänstergir i den ekonomiska politiken och en högergir
i flyktingfrågan.
På partikongressen i april väntas migrationspolitiken bli en stridsfråga.
Reportrarna & fotografen
Karin Eriksson är politisk reporter med tonvikt på fördjupning sedan
2014. Porträtterar regelbundet ledande politiker. Medförfattare till
boken ”Förhandla eller DÖ – Decemberöverenskommelsen och svensk
demokrati i förändring”.
Hans Olsson är journalist på Dagens Nyheter sedan 1994. Har arbetat
som politisk reporter i flera omgångar sedan slutet av 1990-talet. Gör
återkommande intervjuer med Sveriges tyngsta makthavare.
Roger Turesson är fotograf på Dagens Nyheter sedan 2010. Han fick
Stora Journalistpriset 2013 och är flerfaldigt belönad i Årets Bild.
Bland annat för bilder på Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Göran Persson
och Håkan Juholt.

Tre tunga S-ministrar.
Anders Ygeman
Född 1970.
Uppvuxen i södra Stockholm.
Aktiv på nejsidan i EU-omröstningen.
Kom in i riksdagen 1996 och ägnade sig bland annat åt miljö- och
trafikfrågor.
Utsågs i oktober 2014 till inrikesminister med ansvar för polisfrågor,
terrorbekämpning, civilförsvar och krisberedskap.
Blev 2016 ordförande för S i Stockholms stad.
Pekas ofta ut som en av de hetaste kandidaterna att efterträda Stefan
Löfven som partiledare.
Morgan Johansson
Född 1970.
Uppvuxen i Skåne.
Riksdagsledamot från 1998, folkhälsominister 2002–2006.
Fick ansvar för rättspolitiken som ordförande för justitieutskottet i
riksdagen från 2010.
Justitie- och migrationsminister från oktober 2014.
Tidigare en maktfaktor i Socialdemokraterna i Skåne, numera ledamot
i Socialdemokraternas inflytelserika verkställande utskott.
Peter Hultqvist
Född 1958.
Uppvuxen i Gävle och Dalarna.
Journalist.
Kommunalråd i Borlänge 1998–2006, sedan riksdagsledamot.
Ordförande i försvarsutskottet från 2011.
Försvarsminister från oktober 2014.

Ordförande i Dalarnas partidistrikt från 2001 och suppleant i
verkställande utskottet från 2009.
Brukar ofta beskrivas som de borgerliga ledarskribenternas
favoritminister.
Tre högersvängar av S.
1 Försvaret: Tillsammans med MP, M, C och KD sker just nu en rejäl
uppräkning av försvarsanslagen. Drygt 10 miljarder extra satsas fram
till 2020. Så sent som den 13 mars beslöt samma partier att skjuta till
ytterligare 500 miljoner kronor i år.
2 Migrationen: Under flyktingkrisen 2015 tog regeringen en rad
beslut som placerar Sverige på EU:s lägstanivå när det gäller
migrationspolitiken. Lagen är tillfällig och ska utvärderas 2018 men
flera S-ministrar har gjort klart att Sverige aldrig ska hamna i samma
situation igen.
3 Polisen: Efter poliskris, gängskjutningar och rapporter om
ouppklarade brott har mer pengar till polisen blivit en självklarhet när
budgetmedlen ska fördelas. Finansminister Magdalena Andersson
lovar också att det kommer ytterligare satsningar på polisen inför
valåret 2018.
S-kongressen.
Partikongressen hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 8–12 april.
Temat är ”Trygghet i en ny tid”. 350 ombud ska behandla cirka 2 000
motioner. Partiet ska uppdatera sina politiska riktlinjer och lägga
grunden för valrörelsen 2018.

Här är några förslag i partistyrelsens riktlinjer:
Hårdare tag mot brottsligheten.
Begränsa tiggeriet.
Möjliggöra avhysningar.
Fortsatt strikt asylpolitik.
Obligatorisk gymnasieskola.
Förlängd skolplikt till 18 år.
Obligatorisk lovskola för dem som inte klarar kunskapskraven.
Stoppa vinstjakten i skolan.
Hårdare regelverk för religiösa friskolor. Skärpt tillsyn av dem.
Handlingsplan mot faktaresistens.
Staten ska ta större ansvar för skolan.
Starkare offentlig planering av etablering och lokalisering av
fristående skolor.
Översyn av systemet med skolpeng så att resurserna fördelas mer
rättvist.
En jämlikhetskommission.
Bred politisk översyn av skattesystemet.
Individualiserad föräldraförsäkring med tredelning som ett första steg
Avskaffa möjligheten att göra skatteavdrag för privata
sjukförsäkringar. “

DN SÖNDAG 19 MARS 2017

“Björklund vill ha 2 000 nya ordningsvakter
Liberalerna vill satsa på 2 000 kommunala ordningsvakter i väntan på fler poliser på gator och torg. – Det är en nödlösning för att
det inte finns tillräckligt med poliser, säger partiledaren Jan
Björklund.
Liberalerna (L) vill sätta ett nytt mål för antalet poliser i Sverige, 25
000 om fem till sju år i stället för dagens 20 000. På kort sikt vill partiet att 2 000 poliser inom tolv månader omplaceras från skrivbordsarbete till yttre tjänst på gator och torg. Det ska, enligt Björklund, ske
genom ”avbyråkratisering”, fler civilanställda och genom att uppgifter
polisen har i dag läggs på andra myndigheter. Det handlar framför allt
om olika typer av tillståndsgivning.
I väntan på fler patrullerande poliser vill Liberalerna ge kommunerna
500 miljoner kronor årligen i statsbidrag för att anställa 2 000 ordningsvakter. Förebilden är trygghetsvakter som kommunen hyrt in i Lstyrda Landskrona.
– Det har gett resultat i form av att det påtagligt lugnat ned sig i själva
citykärnan i Landskorna på fredag- och lördagskvällar, säger Björklund.
På frågan om det inte finns risker med att låta privata vakter sköta en
del av polisens uppgifter, svarar han:

– Det är absolut inte en långsiktig lösning, men man måste upprätthålla
trygghet på gator och torg så att människor vågar vara där.
Björklund betonar att ordningsvakternas befogenheter är tydligt
reglerade i lag. Ordningsvakterna kan vara beväpnade om de har gått
en sex månaders utbildning och har tillstånd av länsstyrelsen.
– De har inte polismans befogenhet, men de har ändå en lugnande
effekt. De har beväpning för att kunna skydda sig själva, säger Björklund.
Liberalerna pekar på att Sverige är ett av de länder i Europa som har
lägst polistäthet per invånare. En polis på 500 invånare jämfört med en
på 300 i Europa i genomsnitt.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) har dock tidigare påpekat att det är
svårt att jämföra länder eftersom polisen kan ha olika uppgifter i olika
länder. I till exempel Spanien, med hög polistäthet, används poliser för
att lappa felparkerade bilar.
Liberalerna bedömer att det skulle kosta fem miljarder kronor mer
per år att öka Sveriges polisstyrka från 20 000 till 25 000. Björklund
varnar för att antalet poliser kan bli färre om inte polisyrkets görs
attraktivare.
Därför föreslog Liberalerna nyligen att satsa 1,3 miljarder kronor nästa
år för att höja polislönerna med 4 000 kronor i månaden. Totalt vill
partiet satsa 2,3 miljarder kronor extra på polisen under 2018,

inklusive lönehöjningen, trygghetsvakterna, fler civilanställda och en
satsning på kompetensutveckling.
Liberalerna vill också riva upp delar av polisreformen, som man
hävdar har lett till en byråkratisering och fler poliser på kontor.
TT “
“ Fakta. Liberalernas förslag
L vill satsa sammanlagt 2,3 miljarder kronor mer på polisen nästa år

DN SÖNDAG 19 MARS 2017

“ Misstänks ha koppling till
cyberbrottshärvor
En av huvudmännen bakom bildelsannonserna på en rad svenska
populistiska och högerextrema sajter har kopplingar till två av
världens största cyberbrottshärvor. Det uppger en it-säkerhetsexpert som hjälpt FBI att utreda härvorna. Dataskript visar att
ryska och estniska it-brottslingar ska ha haft kontakt med huvudmannens företag.

Av dem ska 400 miljoner användas för fler civilanställda. Vissa
arbetsuppgifter, som tillståndsgivning, ska flyttas till andra myndigheter. Det ska möjliggöra omplacering av 2 000 poliser från inre till
yttre tjänst.

Annonser för bildelar är en inkomstkälla för sex av Sveriges största
populistiska och högerextrema sajter. DN har tidigare avslöjat att ryska
och ukrainska affärsmän som äger bolag koncentrerade på en och
samma adress i Berlin döljer sig bakom annonserna, som finns på de
sex sajter som DN granskat.

500 miljoner kronor ska gå till kommunala trygghetsvakter.

En av männen, Max Wegner, var tidigare känd under namnet Maksim
Samov och ägde då ett bolag som pekats ut för omfattande it-bedrägerier i mitten av 2000- talet.

100 miljoner satsas på kompetensutveckling.
1,3 miljarder ska gå till höjda polislöner.
L vill öka antalet poliser från 20 000 till 25 000 senast 2024. Det
beräknas kosta fem miljarder kronor
Källa: Liberalerna “

DN kan nu visa nya uppgifter om hur Max Wegners bolag ska ha haft
kontakt med två ökända cybergäng: Koobfaceligan i Sankt Petersburg
och Estdomains i Tallinn.
Estdomains sprängdes av FBI 2011 efter en flera år lång utredning.
Ligan hade bland annat specialiserat sig på att placera ut skadlig kod
som tog kontroll över datorer. Under de här åren var minst fyra miljoner datorer infekterade och under Estdomains kontroll. FBI kallade
tillslaget för ”Operation ghost click” och beskrev det som den största
operationen mot cyberbrottslingar någonsin.

Flera estniska medborgare i nätverket dömdes till fängelse, men den
ryske huvudmannen Andrey Taame är fortfarande på fri fot och står nu
på listan över FBI:s mest eftersökta.
Den holländske säkerhetsanalytikern och researchern Feike Hacquebord på företaget Trend Micro var en av dem som tipsade FBI om
Estdomains. Under flera år, fram till gripandet, följde han nätverkets
aktiviteter noggrant. Han bidrog också med material till FBI:s utredning.
På DN:s förfrågan har Feike Hacquebord nu gått igenom researchmaterialet kring ”Operation ghost click” och där hittat dataskript som
leder till Max Wegners dåvarande bolag Klik Media.
— Det är tydligt från den research som vi gjorde då att Klik Media har
varit inblandat i många ljusskygga verksamheter. Det är sannolikt att
förövarna i Estdomains arbetade tillsammans med Klik Media på den
tiden, säger Feike Hacquebord.
Kopplingen mellan bolagen handlade om dataskript som var programmerade för att skicka trafik från det kriminella nätverket Estdomains till Klik Media – något som inte skulle ske om de inte samarbetade, enligt Hacqueboard.

männen bakom ligan.
Som DN tidigare berättat har även bildelsföretagen en mycket omfattande it-infrastruktur som vida överstiger behoven för bildelsförsäljning. Enligt Hacquebord har de över 500 ip-adresser.
– Det är klart att de gör mer än att bara sälja bildelar, har han tidigare
sagt till DN.
Max Wegner står i dag bakom bolaget Autodoc som annonserar på
främlingsfientliga och populistiska sajter i Sverige.
Advokaten Juri Schleicher, som på uppdrag av Autodoc tidigare har
svarat på DN:s frågor, skriver i ett mejl att Autodoc tar avstånd från
ohederliga affärsmetoder och all koppling till kriminalitet:
”De påstådda kopplingarna mellan individer som samarbetar med
Autodoc och kriminella organisationer inte är kända här”, skriver han.
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

– Men en mer fast relation mellan bolagen är svår att fastställa nu,
säger han.

“ Misstänkta anknytningen till ryska ligor

Liknande dataskript med kopplingar till Max Wegners tidigare bolag
finns även i researchmaterialet kring den så kallade Koobfaceligan,
baserad i Sankt Petersburg i Ryssland. Ligan tjänade pengar på att
sprida skadlig kod som gjorde att de kunde ta över datorer som användes för att lura annonsörer att betala för falska annonsvisningar.
Koobfaceligan blev omskriven i hela världen i samband med att
Facebook i en extraordinär åtgärd publicerade identiteten på huvud-

1. Sankt Petersburg: Koobfaceligan
Ryskt kriminellt gäng som gick under namnet Koobfaceligan. Tjänade
pengar på att sprida skadlig kod som gjorde att de kunde ta över
datorer. Blev omskrivna i hela världen i samband med att Facebook i
en extraordinär åtgärd publicerade identiteten på huvudmännen bakom
ligan.

2. Tallinn: Estdomains
Estdomains sprängdes av FBI 2011 efter en flera år lång utredning.
Tillslaget kallades ”Operation ghost click” och beskrevs som den
största operationen mot cyberbrottslingar någonsin. Ligan hade bland
annat specialiserat sig på att placera ut skadlig kod som tog kontroll
över datorer.
3. Berlin: Klik Media
Klik Media ägdes mellan 2005 och 2008 av Maksim Samov, som
numera heter Max Wegner. Bolaget sålde falska antivirusprogram med
skadlig kod. Max Wegner är nu ägare och delägare i bolagen som
annonserar på svenska hatsajter. Verksamheten avslöjades av
Washington Post 2008.
Kopplingen: Dataskript pekar på att Koobfaceligan och Estdomains
vidarebefordrat trafik från kapade datorer till Klik Media, uppger ITexpert som samarbetat med FBI.
Tidigare delar i granskningen
DN 17 mars
DN har kartlagt Sveriges största populistiska och högerextrema sajter.
Aktörerna bakom saknar många gånger inkomster och betalar sällan
skatt.
DN 18 mars
Fast placerade annonser är en inkomstkälla för sex svenska
högerextrema och populistiska sajter. Nätbutikerna har olika namn
men leder till samma adress. Bakom döljer sig affärsmän från
Ryssland och Ukraina. “
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“Alzheimerforskarna tvingas tänka om
Alzheimer är en av de vanligaste demenssjukdomarna och behovet
av en effektiv behandling är stort. Men efter många misslyckade
läkemedelsprövningar börjar forskare ifrågasätta den ledande
teorin om hur sjukdomen utvecklas.
Varje år får fler än 15 000 svenskar en alzheimerdiagnos. Att få diagnosen i dag innebär mycket lite hopp. Patienten blir gradvis sämre,
förlorar minnet och sin personlighet. Men alzheimer leder inte bara till
personligt lidande, utan även stora samhällskostnader i form av bland
annat omvårdnad.
– Varje år kostar demenssjukdomar samhället 63 miljarder kronor. Det
är mer än de flesta kroniska sjukdomar, säger Miia Kivipelto, professor
i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet och chef för tema åldrande
vid Karolinska universitetssjukhuset.
Behovet av effektiva behandlingar är stort. Det finns läkemedel vid
alzheimer, men de kan bara bromsa symtomen under en period. Inget
läkemedel kan ännu påverka sjukdomsförloppet. Det beror inte på brist
på intresse från akademin och läkemedelsföretagen, det har funnits
gott om lovande läkemedelskandidater. Men alzheimerforskningen är
kantad av misslyckanden. Enligt en analys var bara 0,4 procent av de
kliniska läkemedelsförsöken mellan 2002 och 2012 framgångsrika.
Och trenden verkar fortsätta. Under de senaste månaderna har två stora
forskningsprojekt med möjliga alzheimerläkemedel lagts ned, då inget

av dem var bättre än placebo. Bengt Winblad, professor i geriatrik vid
Karolinska institutet, blev både besviken och förvånad över det senaste
bakslaget eftersom det funnits en del positiva signaler.
– Men studien gjordes på patienter som hade mild alzheimer, då har
man redan en ganska avancerad form av sjukdomen och hjärnan har
redan skadats ganska mycket. Vi kanske måste behandla ännu tidigare
och nu riktar studierna in sig på patienter som bara har minnesstörningar och hoppas att det har effekt, säger han.
Samtidigt har de senaste årens misslyckanden fått somliga att
ifrågasätta den ledande hypotesen till varför sjukdomen utvecklas. Vid
alzheimer klumpas proteinet beta-amyloid ihop i hjärnan till plack.
Teorin är att placken skadar nervcellerna som till slut förstörs. Därför
har den största delen av läkemedelsutvecklingen fokuserat på betaamyloid, antingen genom att försöka minska produktionen, få bort
placken eller hindra att proteinet klumpar ihop.
Om några år får vi förhoppningsvis svar på om läkemedelsföretagen
varit inne på rätt spår. I höstas visade en studie att substansen
aducanumab kunde minska placken i hjärnan. Patienterna blev också
något bättre, men effekten var liten. Nu testas det möjliga läkemedlet
på 3 000 patienter.
– Det är den mest lovande läkemedelskandidaten, men tyvärr kommer
resultaten från studien inte att vara klara förrän om kanske tre år. Vi
vet redan att aducanumab minskar placken i hjärnan, men frågan är om
patienterna blir hjälpta av det. Det svaret får vi den dagen studien är
klar. Om hypotesen stämmer kommer läkemedlen att hjälpa, säger Kaj
Blennow, professor klinisk neurokemi vid Göteborgs universitet.

Vid alzheimer syns också mer neurofibriller, ett slags trassel av
sammanklumpat tauprotein inne i nervcellerna i hjärnan. Forskare har
på senare tid även börjat intressera sig för tau och det finns redan flera
läkemedelsförsök på gång. Men inte heller där har det varit enkelt. I
somras misslyckades den första stora studien med en läkemedelskandidat som riktade in sig på den mekanismen.
– Tau är inte lika utbrett som placken, utan det ansamlas i vissa delar
av hjärnan. Men samtidigt är tau väldigt komplext eftersom det inte är
specifikt för alzheimer utan finns även vid andra sjukdomar, säger
Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska
institutet.
Bengt Winblad är involverad i en studie där ett tau-vaccin testats.
Patienterna fick antikroppar, men det kommer att dröja flera år innan
man vet om det också har effekt. Men han är inte redo att avskriva
behandlingar som påverkar beta-amyloid.
– Jag tror att vi kommer att röra oss mer mot kombinationsbehandlingar, så som vi gör inom många andra sjukdomar. Jag tror att angripa
beta-amyloid kommer att vara kvar, men sedan behöver vi kanske
lägga till något mer. Något som till exempel påverkar tau, säger han.
Genom att studera hjärnan på patienter med en ovanlig, men ärftlig typ
av alzheimer, har forskare kunnat se hur de amyloida placken uppstår
långt före minnesproblemen.
– Vi har kunnat se en ökad inflammation i hjärnan i form av en ökad
mängd astrocyter runt 20 år innan patienterna får symtom. När

inflammationen avtar ökar de amyloida placken. Det här signalerar att
sjukdomsprocesserna för åtminstone den ärftliga formen pågår under
lång tid, säger Agneta Nordberg.

patienter i Stockholmsområdet som redan har minnesproblem.

Forskarna har antagit att samma sak händer hos patienter med den
vanliga åldersrelaterade formen av alzheimer. Men Kaj Blennow anser
att det inte finns lika mycket dataunderlag för den hypotesen.

– Vi vill ta reda på vad vi kan göra när minnet redan har börjat svikta.
Vi vet inte hur mycket patienter med lindrig alzheimer ska röra sig
eller vad de ska äta. Men vi vill också se om förändringarna gör att de
klarar sig bättre i vardagen. Jag tror att en framtida behandlingsstrategi
måste inkludera både kombinationer av olika läkemedel och livsstilsförändringar som är anpassade efter personens riskprofil.

– Mycket talar för det, men det kan vara så att nervcellsskadorna leder
till mer beta-amyloid och tau i hjärnan. Men den vanliga formen kan ju
också vara en helt annan sjukdom än den ärftliga även om de ser lika
ut. Och då kanske de inte kan behandlas på samma sätt.

Mycket är alltså fortfarande okänt om alzheimer, men forskarna är
hoppfulla.

När läkemedelsförsöken har misslyckats görs försök med prevention.
Förutom hög ålder och riskgenen ApoE4 ökar vissa blodkärls- och
livsstilsrelaterade faktorer som högt blodtryck troligtvis risken för
demens och alzheimer. Då borde risken också gå att påverka genom
olika typer av interventioner. Men i nästan alla försök har effekterna
uteblivit.
– Men vi lyckades för första gången visa att livsstilsintervention där
man åtgärdar flera riskfaktorer samtidigt för personer med ökad risk
för demens kunde ha effekt. Vi vet ännu inte om det går att förebygga,
men vi såg att det går att försena minnesproblem och kognitiv svikt
hos äldre med fysisk träning, minnesträning, rätt kost och hantering av
vaskulära riskfaktorer, säger Miia Kivipelto.
Det är fortfarande oklart om den här typen av livsstilsintervention
också minskar risken för alzheimer eller hjälper patienter som redan
har sjukdomen. Därför startar Miia Kivipelto snart en studie med

– Det är ändå mycket lovande på gång. Forskning och bättre
diagnostik ger oss mer kunskap om vad som är fel i hjärnan vid
alzheimer och hjälper oss att välja ut rätt patienter. Det är sådan
kunskap vi behöver innan vi skräddarsyr molekyler för nya läkemedel,
säger Bengt Winblad.
Varje år kostar demenssjukdomar samhället 63 miljarder kronor.
Amina Manzoor amina.manzoor@dn.se”
“Fakta. Alois Alzheimer
Sjukdomen alzheimer upptäcktes av den tyska psykiatern Alois
Alzheimer 1906. Han arbetade på ett mentalsjukhus och märkte att en
patient skilde sig från de andra. Efter patientens död obducerade han
hennes hjärna och såg döda nervceller, amyloida plack och tau-trassel.

Fakta. Alzheimer och demenssjukdomar
Det finns flera typer av demenssjukdomar, men den vanligaste är
alzheimer. Vid alzheimer får personen bland annat problem med
minnet och tidsuppfattningen. Ju mer sjukdomen utvecklas desto
svårare blir det att hantera vardagen och sköta sig själv.
Runt 100 000 människor i Sverige har alzheimer. De flesta som
drabbas är äldre. Få under 50 år får sjukdomen.
Det finns två typer av alzheimer, ärftlig och åldersrelaterad. Den
ärftliga är ovanlig.
Vid alzheimer förtvinar nervcellerna och till slut dör de. Det är oklart
varför det sker, men vid alzheimer kan man se att proteinet betaamyloid klumpas ihop till plack. Dessutom kan man se mer
neurofibriller inne i nervcellerna. Det är ett slags trassel av tauprotein.
Det finns läkemedel som lindrar symtomen, men inget som påverkar
sjukdomen.
En riskgen som kallas ApoE4 ökar risken för alzheimer, det gör även
hög ålder och högt blodtryck.
Källa: 1177.se “

Till höger frisk hjärna. Till vänster hjärna med altzheimer.
Vid alzheimer förtvinar nervcellerna och till slut dör de. Det är oklart
varför det sker, men vid alzheimer kan man se att proteinet betaamyloid klumpas ihop till plack. Dessutom kan man se mer neurofibriller inne i nervcellerna. Det är ett slags trassel av tauprotein.
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“ Karin Bojs: Kemister och ekonomer
mäter koldioxid på olika sätt
För tredje året i rad ser det ut som om utsläppen av koldioxid har
slutat öka. Om man ska tro ekonomerna. Kemisternas mätningar
ser annorlunda ut.
Nyheten som kom i veckan från Internationella energirådet, IEA, är
mycket glädjande. IEA har samlat statistik från hela världen, och enligt
deras siffror går den ekonomiska tillväxten upp, medan människors
utsläpp av koldioxid står stilla. Det är alltså möjligt att förbättra ekonomin utan att bränna av en massa kol och olja.
Världens två största energianvändare, USA och Kina, har båda minskat sina utsläpp. USA har minskat allra mest, med 3 procent, samtidigt
som ekonomin har vuxit med 1,6 procent.
Orsaken, enligt IEA, är bland annat större andel förnybar elproduktion,
såsom vindkraft och solceller, förskjutning från kol till gas och förbättrad effektivitet.
”Dessa tre år av platta utsläpp i en växande världsekonomi visar på en
trend. Det är verkligen en anledning till optimism, även om det ännu är
för tidigt att säga att världens utsläpp slutgiltigt har nått sin högsta
nivå”, säger IEA:s chef Fatih Birol i ett pressmeddelande.
Ekonomer har sina sätt att räkna på utsläppen. Kemister använder
helt andra metoder – de mäter halten av koldioxid i själva luften. Den
längsta tidsserien kommer från observatoriet Mauna Loa på Hawaii

och kallas för Keelingkurvan efter den legendariske kemisten Charles
David Keeling som startade mätningarna i slutet av 1950-talet.
Då låg det uppmätta koldioxidvärdet på 315 miljondelar.
I veckan rapporterade Mauna Loa värden på över 408 miljondelar
koldioxid i luften.
Det var inte länge sedan jag skrev här på Dagens Nyheters vetenskapssida om när värdena hade klättrat över det symboliska tröskelvärdet 400 miljondelar. Först var det en nyhet att ett enstaka dygnsvärde låg över 400, sedan att ett månadsvärde låg så högt. När medelvärdet för ett helt år klättrade över 400 miljondelar betraktades det inte
längre som någon nyhet.
Man kan fråga sig varför det blir så stor skillnad när ekonomer mäter
trenden för mänskliga utsläpp av koldioxid, och när kemister mäter hur
det faktiskt ser ut i luften.
Säkerligen finns felkällor i ekonomernas mätningar, såsom rent fusk
och bristfällig statistik från krigszoner och andra ställen där rapporteringen inte är tillförlitlig.
Men framför allt handlar det om att mekanismerna är komplicerade.
En stor del av den koldioxid som finns i atmosfären absorberas av hav
och växtlighet. Och från vatten, jordar och skogar sker också utsläpp.
Dessa utsläpp kan öka eller minska beroende på olika faktorer, till
exempel temperatur, och på så sätt kan de förstärka eller försvaga vad
mänskligheten håller på med.
För närvarande ökar alltså både halten av koldioxid och temperaturen
kraftigt, även om mänskligheten till synes har hejdat sina utsläpp.

Exakt hur uppvärmningen drabbar natur och människor är också
svårt att mäta exakt, eftersom sambanden är komplexa.
En av de mest sårbara naturtyperna är korallrev. De är inte bara fascinerande vackra att se på, utan har viktiga funktioner för ekosystemen i
havet, inklusive för tillgången på fisk och många människors försörjning.
Förra året var det varmaste som någonsin har uppmätts. Det berodde
dels på väderfenomenet El Niño, dels på den pågående uppvärmningen
till följd av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
Många korallrev drabbades hårt. Bland annat Stora barriärrevet utanför
Australien. Över 60 procent av revet blektes, som det kallas när de
organismer som står för färgsättningen dör.
I veckans nummer av Nature publiceras en studie där en grupp
australiska forskare slår fast att blekningen helt och hållet hänger
samman med uppvärmning av vattnet, inte med några andra typer av
påfrestning.
För att komma åt korallblekningen krävs inget annat än ”omedelbara
och snabba åtgärder för att minska den globala uppvärmningen”, som
den australiska forskargruppen formulerar saken i sin Naturestudie.
Exakt hur uppvärmningen drabbar natur och människor är också svårt
att mäta exakt.
Karin Bojs vetenskap@dn.se “

